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Okuyucuya  Not : 
Aşağıda kitabıma Takriz-1’i  yazan ve beni onurlandıran Değerli Bilim adamı hocamız KBB Uz-

manı Sayın Prof. Dr. Yücel TANYERİ, Hacettepe Üniversitesi’nin meşhur geyikli 

Amblemini çizen, hekimlik mesleğini sanat ile birleştiren hocalarımızın, üstadlarımızın ilklerin-
dendir. 

TAKRİZ -1

Ormanda bir grup hayvan toplanmış. Aralarında maç yapıyorlar. Maçın ilk yarısında A takımı 4-0 
öne geçmiş. İkinci yarıya B takımı karıncayı çıkartıp yerine kırkayak’ı sahaya sürmüş. Kırkayak’ın 
müthiş oyunu ve 6 golü ile sonuçta maçı B takımı 6-4 kazanmış. Maçtan sonra A takımının 
antrenörü gelmiş ve Kırkayak’a merakla sormuş: “Bu kadar güzel oyuncuydun, niçin ilk yarıda 
oynatmadılar sen ?’’ Kırkayak yanıtlamış: “İlk yarıda ayakkabılarımı bağlamakla meşguldüm…”

Dr. Ali Coşkun’u OMÜ Tıp Fakültesinde öğrencilik yıllarında tanıdım. 14 Mart’larda çıkan 
gülmece dergimiz Kılçık’ın sorumlusuydum. Gönüllü öğrencilerimizle birlikte çıkartıyorduk bu 
dergiyi. Espirili, gır gır bir öğrenci katılmıştı aramıza 80’li yıllarda. Ali çok güzel ve anlamlı kari-
katürler çiziyor, neşesini çizgileriyle Kılçık’ımıza katıyordu. Okulu bitene kadar beraber çalıştık 
Kılçık’ta. Mezun olmadan da 1986’da “Karikatür Tarihi” başlıklı bir kitap çıkarttı. Gerçekten an-
lamlı Tıp karikatürleri ile dolu mükemmel bir kitaptı. Hala kütüphanemde durur o kitap. Arada bir 
bakar, eski günleri ve Ali’yi hatırlarım. Ali, 1986’da Fakülteyi bitirdi, Hekim oldu. Önce Mecburi 
hizmet, sonra Askerlik, sonra Uzmanlık, sonra tekrar Mecburi Hizmet… Ardından Biyokimya 
Uzmanı olarak Ünye’ye yerleşme. Derken, Ali’yi unuttuk biz. Taa ki geçen seneye kadar. Ali, 2018 
yılında ikinci Karikatür kitabını yayınladı.“Türk Tarihi Karikatür Kitabı” başlığıyla. Bir örnek de 
bana getirdiğinde sordum: “Ali, 32 senedir neredeydin, niye çizmedin” diye. Yanıtladı: “Hocam, 
göbeklendim artık eğilip çizemiyordum da…”

Her Bilim dalının önemli bir tarihi geçmişi ve gelişimi vardır. Tıp Tarihi bunların içerisinde 
belki de en eskisidir. İlk insan bile hasta olduğunda kendi kendisini tedavi etme yolunu aramıştır. 
Aradan geçen 10 bin yıla yakın zamanda büyük gelişimler olmuştur. Her Hekimin bu gelişmelerden 
muhakkak bilgisi olmalıdır. Bunun için Tıp Tarihi denilen bir Bilim Dalımız da mevcuttur. “Kari-
katürlerle Tıp Tarihi” kitabı da bu konuda bir ilktir. Sevgili öğrencim Dr. Ali Coşkun da sanıyorum 
bu gelişimi irdeleyecektir.Güzel ve anlamlı çizgileriyle, ilginç yorumlarıyla

İhtiyârımla olur muydum bu âlemde Tabip 
Vakıf olsam âlemin bunca devasız derdine… demiş eski Hekimlerimizden Esad Paşa.
Tıp bilimi tüm dertlere deva bulana kadar, Tıp geçmişimizin bu güzel serüvenini sevgili Ali 

Coşkun’un renkli anlatım ve çizimleri ile birlikte incelemek güzel olacak.

Prof. Dr. Yücel Tanyeri, 
OMÜ Tıp Fakültesi, emekli Öğretim Üyesi



TAKRİZ - 2

Sadık dost ve halis kimya 
Az bulunur hiç arama 

Gerçekten de kaliteli dost zor bulunuyor. Bulunca da bırakmamak lazım.
Ünye Devlet Hastanesinde çalışan Dr. Ali Coşkun Bey de işte böyle dostlardan biri. O hatırıma 

geldiğinde güleryüz, samimiyet, gayret, heyecan da beraber geliyor. Zira insan vasıfları ile birlikte 
hatırlanır. 

Kendisi bir taraftan hastanede kalbi kırık olanların dertlerine derman olmaya çalışırken diğer 
taraftan da tarihimize ve kültürümüze hizmet sunmaya devam etmektedir.

Tarihimizi ve tarihi şahsiyetlerimizi karikatürle gençlerimize milletimize sevdirmek yolun-
da başarılı adımlar atmaktadır. Bu sahada evvelce "KIZIL ELMA Tüm Türk Tarihi Karikatür 
Kitabı” ile mükemmel bir esere imza atmış ve ikinci kitabını çıkarmıştı. Bu defa da  “Müslü-
man ve Türk Hekimlerin Önderliğinde M.Ö.5000 – M.S.1800 yılları arasında ve sonrasında 
Karikatürlerle TIP TARİHİ” karikatür kitabını ortaya koydu.

Bize liseli yıllarımızda, Türkleri sadece birinci sınıf dövüşen bir millet olarak anlatırlardı. İlimden 
uzak oldukları için gerilemişler gibi bir safsatayı körpe beyinlerimize zerk ederlerdi.

Türklerin ilim tarihine ve medeniyete yaptığı hizmetleri saymak mümkün değildir. Dr.Ali Coş-
kun Bey bu üçüncü eserinde necip milletimizin sadece tıp tarihinde yaptığı hizmetleri ve buluşları 
genç dimağlara en öğretici bir tarzda karikatürlerle sundu. 

Gençlerimize bu eseri mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum.
Ben kendisinden ilim ve medeniyet sahasında yeni eserlerini beklemeye başladım.
En azından teşvik eden yapan gibidir vecizesinden istifade etmek istiyorum.
Sevgili dostumu tebrik ediyor ve çalışmalarının devamını diliyorum.
Aşksız canı ölü bilmek gerektir…

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
Türk Tarihi Profesörü, Akademisyen, Araştırmacı, Yazar



Değerli Kankardeşim ; Kitabını okudum ve inceledim. Mükemmel olmuş. Canı gönülden teb-
rik ederim. Yıllardır Tıp fakültesi öğrencilerine Tıp Tarihi ve etik dersleri veriyorum. Bu kitap 
tam da bu derslere referans kitap olacaktır. Tıp öğrencilerime öncelikle mesleklerinin tarihini 
özellikle de İslam ve Türk Tıp tarihini bilmeleri gerektiğini öğütlüyorum. Bu kitap bu konuda bir 
ilk ve referans kitabı. Başarılarının devamını dilerim. Allah (C.C.) yolunu açık eylesin.

Op. Dr. Ertuğrul ERHAN 
KBB Anabilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi 

Tıp fakültesinde öğrenciyken birlikte çıkardığımız "Kılçık" mizah dergisinden bu günlere kari-
katür yolculuğunun devam etmesi ne güzel... Dr. Ali COŞKUN , farklı bir mizah ve çizgi anlayı-
şına sahip ve hep girişimci bir ruhla hareket ediyor… Karikatür tarihinden tıp tarihine keyifli 
yolculuklar Usta…Seni sadece 2 cümleyle nasıl anlatabilirim ki ?..  

Prof. Dr. Halis DOKGÖZ, 
Adli Tıp Uzmanı, Akademisyen, Karikatürist

Dr.Ali Coşkun Türk karikatür tarihinde Dr. Karikatürist  olarak özel bir yere sahiptir. Bu konuda 
doğuştan yeteneğini araştırmacı kişiliğiyle birleştirerek üçüncü kitabını da yayınlama  başarısını 
göstermiştir. Yıllar önce 19 Mayıs üniversitesi Tıp fakültesinde  aynı sınıfta okurken, biryandan da 
her yıl 14 mart tıp  bayramında yayınlanan "Kılçık  Mizah Dergisi" nin  yayınlanması için uğraşı-
yorduk. Ali  Coşkun  içinde hiç büyümeyen bir çocukla ve coşkuyla çizerdi. Evlilik, çocuklar, tıpta 
uzmanlık vs. derken,  araya giren yıllar onun karikatüre olan sevgisini  bitiremedi. Sadece karikatür 
çizmeyi değil, bu yolla tarihi konuları daha anlaşılır  şekilde iletmeyi de  istedi ve bence çok da 
başarılı oldu. Geçen yıl çıkan 2. Kitabında Türk Tarihini karikatürleriyle süsleyerek anlattı ve çok 
ilgi çekti. Şimdi de Tıp Tarihi gibi zor bir konuyu mizahla harmanlama yolunu seçti. Müthiş bir 
eser olmuş, Sağlığa uzaktan yakından ilgisi olan herkes okumalı ve görmeli bu kitabı derim. 
Tıp tarihi konusunda muazzam bir kaynakça olmuş.  Daha önce hiç denenmemiş bir konuda ilk 
olmak zordur. Ama o zor olanı seviyor. Bizim insanımızın karikatür sevgisinden yararlanarak,tarihi 
konulara olan ilgisini arttırmaya çalışan Dr. Ali Coşkun kardeşime  emeğine sağlık  diyorum. Bu 
üretken ve yetenekli kardeşimden daha nice yenilikçi eserler bekliyor insanımız.

Uzm. Dr. Erdal ERGİNER, 
Pediatri Uzmanı



 

Bu kitabı, 

Aziz vatanımızın, İstanbul’umuzun kan emici emperyalist güçler tarafından 

işgal edilmesine başkaldıaran, haykıran hekimlerimize, 

Bayrağımızın özgürce dalgalanması için canlarından geçen hekimlerimize, 

Kutsal tıp mesleğinde vazife yaparken kalleş ve hain saldırılarla şehit olan 

hekimlerimize, 

Amansız hastalıklara yakalanıp yine de son ana kadar mesleğini yapma 

gayretini gösteren fedakâr hekimlerimize, 

Benim araştırmacı-analitik düşünceli bir doktor olmamda büyük emeği olan, 

aşağıda soluk bir fotoğrafını gördüğünüz , 1950’li yıllarda eczacı başkalfası olan 

babam Hüseyin COŞKUN’a, 

Ve insanlığa faydalı olan tüm gerçek bilim adamları, fedakâr hekimlerimize ve 

tüm sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. 

 

 

 

 

 



 

 

Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz. 

M. K. ATATÜRK 

 

 

 

 



 

Uzm. Dr. Ali COŞKUN 

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı 

1964, Samsun doğumluyum. Aslen Rizeli bir aileye mensubum. 

Birçok bilimsel makalem mevcut. Doktor olarak tıp mesleğinde 33. yılı geride bıraktım, 

bunun 24 yılını Ünye’de geçirdim ve hâlen Ünye’de yaşıyorum, 1997-2012 yıllarında 15 

yıl sağlık alanında idarecilik görevlerini üstlendim. Hâlen Ünye Devlet Hastanesinde 

klinik biyokimya uzmanı hekim olarak görev yapmaktayım. Eşim Kimya Öğretmeni Ayşe 

COŞKUN ile otuz beş yıllık mutlu evliliğimiz devam ediyor; biri eczacı kız, diğeri ortopedi 

ve travmatoloji uzmanı doktor erkek olmak üzere iki evlada sahibiz. Bu kitabı onlardan ve 

torunlarımdan çaldığım zamanlarda oluşturduğum için onlara sevgi ve minnet duyuyorum. 

Birçok kez karikatür sergisi açtım. Birçok yurt içi dergi ve gazetelerde karikatürlerim 

yayımlandı. Samimiyetten yoksun bulduğum ve gerçek amaçlarını bilemediğim için yurt 

dışındaki hiçbir ödüllü yarışmaya katılmadım. Çünkü bu yarışmaların birçoğunda ödül 

almanın yolunun güzel ülkemizi karikatürle de olsa haksız yere hicvetmekten geçtiği 

düşüncesini taşımaktayım. Kuruntu da olsa “Ya böyle bir düşünceye sahipseler?” diye bu 

gizli oyununa alet olmamayı seçtiğim için bu yarışmalara ömür boyu katılmayacağım. 

Güzel ülkemizi ve sahip olduğu değerleri hep birlikte sonuna kadar savunursak, bir 

olursak, her zaman uyanık olursak, meselenin gerçek yüzünü görebilirsek bu dünya 

üzerinde hiçbir güç bizleri alt edemeyecektir. 

Şu ana kadar iki karikatür kitabı ürettim: 



1986 basım yılı olan Karikatür Tarihi ve Ali COŞKUN’dan Bir Albüm karikatür kitabı (64 

sayfa), 

2018 basım yılı olan KIZIL ELMA Tüm Türk Tarihi Karikatür Kitabı, Cinius Yayınları (214 

sayfa). 

 

 



 

 

NEDEN BU KİTAP? 

Çoğu yerde kulak misafiri olmuşuzdur, “İlmî buluşlarda adı geçen bir tane Müslüman bilim adamı 

yok! Hep Hristiyan ve Yahudiler.” diye, sanki suçlu Müslüman olmakmış gibi… Bu aslı astarı olmayan 

ve gerçek temellere dayanmayan “laf” her zaman canımı çok sıkmıştır. 

İlave olarak “Osmanlı matbaayı bile bu ülkeye icadından 300 sene sonra sokmuş!” cümlesi de 

tarihimize menfi bakılmasını destekleyen bir başka suçlamaydı. 



 

Üçüncü menfi cümle de ENDÜLÜS gibi bilimde zirve yapan bir İslam medeniyetinden haberi 

olmayanların kullandıkları “Avrupa Rönesans yaptı, biz yapamadık.” sözüdür ama onlar da bilmezler 

ki İslam’ın bilimde Endülüs ile Rönesans’tan 600 sene önce yaptığı zirve bilinemediği için bu 

cümleler ardı ardına boş yere sarf edilmektedirler. 

Oysa bizim bilimden kopuşumuz, bu kitapta da göreceğiniz gibi, 1580 yılında İstanbul’da 

dünyanın en büyük rasathanesinin yıkım emrinin verilmesiyle başlamış ve giderek de bilim bu 

topraklardan göç etmiştir. 



 

Bu edindiğim muazzam bilgileri genç nesillere iyice anlatmak lazımdı. Bolca literatür tarayarak ve 

okuyarak gelecek nesillere bu bilgileri görsel olarak en kolay şekilde (karikatür ile) anlatmak 

gerekir diye düşündüm ve hep bu işle uğraşacak boş bir zaman kovaladım. Eğer gelecek 

nesillerimiz, ecdadının bilimin öncüleri olduğunu bilir, ondan güç ve yapacakları atılımlar için moral 

alırlarsa o muazzam ecdada layık olmaya ve daha iyilerini yapmaya çalışacaklardır. 

Nihayet kolları sıvayıp, “Bismillah!” deyip, bu amaçla geniş bir araştırma yapıp, onlarca kaynak 

okuyup, çalıştığım hastanede bir karikatür sergisi açtım. Kendi meslektaşlarımın da aşırı ilgisi ile, 

bu sergiyi biraz daha geliştirerek, karikatür kitabı hâline getirmeye karar verdim. Benzer amaca 

hizmet için 2018 yılında ürettiğim “KIZIL ELMA Tüm Türk Tarihi Karikatür Kitabı”nın toplumda 

gördüğü ilgi de beni cesaretlendirdi ve “Müslüman ve Türk Hekimlerin Önderliğinde MÖ 5000–MS 

1800 Yılları Arasında ve Sonrasında Karikatürlerle TIP TARİHİ” karikatür kitabını da üretmeye 

bu şekilde karar verdim. 



 

Bu karikatür kitabının hakkını verebilmek için de kendime aylarca bilgi yüklemesi yaptım. Ama 

inanın, bu konuda bir insan ömrü sadece bu araştırmayla geçecek kadar çok bilgi var, 

yetiştiremedim. Buna rağmen tıp alanında, o da belli bir zaman dilimi içerisinde Müslüman ve Türk 

bilim adamlarımızı sıkı bir elemeden geçirdikten sonra en popüler olanlarını bu kitaba koydum, 

maalesef birçoğunu istemeyerek de olsa kitaba koyamadım, aksi takdirde kitap çok daha kalın bir 

kitap olur ve bu araştırma da bitmezdi. Ben ise bir an önce heyecanla bu kitabı üretmek, 

gençlerimizle buluşturmak istiyordum. 

Tarihe baktığımızda: İlk emri “OKU!” olan bir dinin temsilcileri olan biz Türkler, bu emre sadık 

kaldığımız müddetçe bilim de ilim de her türlü gelişme de biz Müslümanlarda kalmıştır. Ama ne 

zaman ki güzel dinimizin bu anahtar emrini yerine getirememişiz, o zaman da hâliyle bilim de ilim 

de onu daha çok okuyana gitmiştir. Olay budur. İslam “OKU!” emri ile bize yapmamız gerekeni 

söylemiştir, bundan sonrası ise artık bizim gayretimizdedir. Şunu unutmamak gerekir: Bilim ve ilim 

olmadan gelecek olmaz! 

Bilim ve ilim olmadan güzel dinimize, kutsal al bayrağımıza, güzel vatanımıza sahip 

çıkamayacağımız gibi diğer kutsal değerlerimize de sahip çıkamayız. O nedenle bilim ve ilim 

müminin yitik malıdır. Her yerde onu aramalıdır. Nesillerimize kız-erkek ayrımı yapmadan “OKU!” 

emrini dosdoğru olarak hatırlatalım, onların da bilim saflarında bir Rüfeyde, bir Zehravi, İbn Sina, 

bir Cezeri, bir Sabuncuoğlu Şerefeddin olmalarına imkân tanıyalım. İçimizdeki Aziz Sancarlara 

sahip çıkalım, onlara her türlü saygı ve imkânı sağlayalım. 

 

 



 

 

Bu aziz millet, İ’lâ-yi Kelimetullah davasını 1000 yıldan fazla dert edinmiştir, dava 

edinmiştir. Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) ayak izini takip ederek yapacağımız 

tüm amellerde Allah’ın (CC) rızasını kazanabilmek en büyük gayemizdir. Öyleyse davamız 

budur. Bu davaya sahip çıkan Türk milleti derken ırksal ve genetik özellikleri 

kastetmediğimi belirtmek isterim. Kendini bu davada görevli gören herkes TÜRK 

milletinin bir ferdidir. Farklı bir coğrafyada doğması, annesi babasının farklı 

milletlerden oluşu bile bir insanın TÜRK olmasını engellemez. Unutmayın! Avrupa’nın 

göbeğinde Haçlı zihniyetiyle soykırıma maruz bırakılan Saraybosnalılar ırksal olarak Türk 

değillerdi ama fikir olarak Türk’tüler ve bu nedenle katledildiler. Nitekim 

Cumhuriyet’imizin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK de “Ne Mutlu 

Türk’üm diyene!” demiştir, “Türk olana” dememiştir. Türk olmak genetik bir özelliktir, 

oysa “Türk’üm!” demek fikir içerir. 

Oğuzların Kayı boyunun davasını üstlenmek, Ertuğrul Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmed 

Han’ın davasına destek vermek TÜRK olmak için yeterlidir. Bu aziz vatanı sevmek ve 

korumak, şehitlerin mübarek kanı ile yoğrulmuş al bayrağı canından aziz tutmak Türk 

olmak için yeterlidir. Kendini tüm mazlumların himayedarı gibi görmek Türk olmak için 

yeterlidir. Batılılar da zaten Türk dedikleri zaman içinde İslam da olan bir yapıyı 

kastetmektedirler. Hatta çoğu zaman tarih boyunca Müslüman yerine Türk kelimesini 

kullanmışlardır. Bunda haksız da değillerdir çünkü hem İslam dinini hem de din 

ayırmaksızın zulüm gören tüm mazlumları koruyan, tıpkı İspanya’da katledilen Musevilere 



kucak açtığı gibi tüm dünya mazlumlarına kucak açan, dün ecdadımızın yaptığı gibi bugün 

de bu aziz millettir. 

Çağlar boyu çatışmalardan, zulümlerden, savaşlardan ve baskılardan kaçan mazlum 

milletlerin sığındığı korunaklı bir liman olan Anadolu toprakları, biz Türkleri bu 

toprakların ev sahibi, gelenleri de bize misafir olarak bağrına basmıştır ve konuklarına 

cömert davranarak bu topraklarda âdeta cenneti yaşatmıştır. Düşünce, inanç ve temel 

insan haklarına saygıyı esas alan, kadim geleneğimizin merhamet timsali mensupları olarak 

biz Türkler, coğrafyamızda farklı dinlerin ve kültürlerin mevcudiyetini çağlar boyu ve 

günümüzde de çok değerli bir zenginlik olarak algılamaktayız. 

Bu nedenle farklı mezheplere, geleneklere, kültürlere, kiliselere ve havralara sahip ve 

mensup Hristiyan ve Musevi kardeşlerimizin hatta diğer dinlere mensup kardeşlerimizin 

kendi inançlarını özgürce koruyabilmeleri, bu cennet vatanımızdaki en önemli hoşgörü ve 

dayanışmanın temelini teşkil etmektedir. 

Biz biliyoruz ki bu kardeşlerimiz, bizlerle bu cennet vatanı Çanakkale’de olduğu gibi 

omuz omuza savunmuşlar, al bayrağa canları gibi bakmışlar, şehit olma sırası geldiğinde 

de bu cennet topraklarda bizlerle koyun koyuna yatmışlardır. 

Buna rağmen bu farklı inanç, din ve kültür mensuplarından bir kısmı da bizleri bu cennet 

vatandan sürmek istemiş, her fırsatta bizlere düşmanlık etmişler, bizleri hatta 

yeryüzünden yok etmek istemişlerdir. Haçlı Seferleri ve Reconquista (İspanya’nın 

Endülüs medeniyetini katletmesi ya da Haçlı zihniyetinin bakışıyla yeniden fetih) bunun 

en güzel sahnelenmiş hâlleridir. 

İkinci Abdülhamit Han devrinde Ulu Hakan’ın şahsında bu aziz millete ve vatana yapılan 

entrikalar ile, Çanakkale Savunmamız, nihayetinde Kurtuluş Savaşı’mız, biz Türkleri 

yeryüzünden silme gayretleri yine bu entrikacı güruhun faaliyetlerine verilebilecek en 

güzel örneklerdir. İşte bu kitapta, sadece kim oldukları ve neyi amaçları için kullandıkları 

belli olabilsin ve okuyucu rahat anlayabilsin diye, Hristiyanlık ve Yahudilik sembolleriyle 

gösterilen merhametsizler, dini siyasi kötülük olarak kullanan bu güruhu temsil 

etmektedir (siyasal ve menfaatperest din tacirleri). Haç, Yahudi yıldızı gibi bu dinlerde 

kutsal sayılan bu semboller asla gerçek inanç sahiplerini yermek amacıyla bu kitapta 

kullanılmamışlardır. Sadece bu sembolleri dini istismar etmek amacıyla kullanan, 

gerçekte ise hem Hristiyan hem de Yahudi dininin getirdiklerinden habersiz, 

Müslümanlara kötü düşünceler besleyen kişileri tasvir etmek için bu kitapta 

kullanılmışlardır. 



 

Bu kitaptaki Hristiyan ve Yahudi sembollerinin asla gerçek dindar olan ve bizleri 

seven Hristiyan ve Musevi kardeşlerimizle alakası yoktur. Zira ülkemizde de tanık 

olduğumuz gibi, beyinlerini entrika, yalan dolan, kötülük ve düşmanlık üzerine kullanan 

bazı insanların riyakârlık örneği olarak gösteriş için namaz kılmaları nasıl kendilerini yüce 

dinimiz İslam’ın temsilcisi yapmaktan çok uzaksa, bunlara gerçek anlamda Müslüman 

denemeyecekse, menfaat sağlamak için kullandıkları takke, tespih, seccade, hilal işareti 

gibi semboller nasıl ki onları Müslüman yapmayacaksa, bunlar İslam dinini temsil ediyor 

denemeyecekse, çeşitli dinlere ait sembolleri taşıyan her kişi de eylemlerine bakılmadan, 

o dini temsil ediyordur denemez. Yüce peygamberlerin yeryüzüne gerek suhuflarla 

sunduğu gerekse Musevilik, Hristiyanlık ve en sonunda da Müslümanlık olarak sunduğu 

semavi dinlere saygı ve sevgiden başka bir duygumuz olamaz. 

Uzm. Dr. Ali COŞKUN (Ünye, 2019) 

 

 



 

Tıp tarihine girmeden önce, her yıl ülkemizde sessiz sedasız, mütevazı bir anlayışla, sadece 

hekimler arasında, çoğu zaman yarım yamalak kutlanabilen 14 Mart Tıp Bayramı’nı ve neyi ifade 

ettiğini de burada genç neslimize anlatmak çok isabetli olacaktır. 

 

14 Mart Tıp Bayramı: 

Bir Milletin Hekimler Tarafından Özgürlük Savaşı İçin Uyandırılışı 

Bilime kavuşmayı engelleyen duvarın kırıldığı tarih olarak başladı ve 

Bu yüce milletin özgürlüğü için, al sancağın rüzgârlarda kutsal vatan üzerinde 

özgürce dalgalanması için, Ezan-ı Muhammedî’nin susmaması için, bu ülkenin 

evlatları olan alnından öpülesi genç hekimlerinin kendi canlarından vazgeçmeyi 

göze aldıkları tarih olarak noktalandı. 

Tıp Bayramı’nın neyi ifade ettiğini bilmek aslında ülkemizin nasıl bir bağımsızlık 

mücadelesinden geçtiğini de anlamak demektir. Tarih boyunca hekimleriyle hep 

Avrupa’nın önünde olmuş, Lale Devri gibi en gevşek döneminde dahi hekimlikteki 

liderliğini Avrupa’ya kaptırmamış olan bu vatan topraklarındaki tababet, maalesef 1800’lü 

yıllara geldiğinde topallamaya başlamıştı. 

 

Osmanlı coğrafyasında 1800’lü yılların başında tıp doktorları, o eski tüm cihana önder 

olan ve adına methiyeler düzülen meslek erbabından ziyade, sıradanlaşmışlar, dolayısıyla 

tıp eğitimi de birçok tıp medresesinin kapanışıyla büyük bir darbe almıştı. Tabii böyle 



olunca da hem bu boşluğu hem de ortalığı Avrupalı yabancı hekimler ve azınlık gruba 

mensup gayrimüslim hekimler doldurmuştu. 

İstanbul o zamanlar her yabancı hekimin mesleğini yapmak isteyeceği muazzam bir 

başkentti. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de “Biz alaylıyız, halk doktoruyuz, tahsile ne 

gerek var?” deyip ortaya çıkan sahte hekimler, birçok hastanın sakat kalmasına, zarar 

görmesine hatta ölmelerine neden oluyorlardı. 

Sultan III. Selim zamanında bu yetersizliği ortadan kaldıracak tıp okulu açılması fikri, 

maalesef gerici, sözde dinci (!) menfaatperest gruplardan çekinildiği için yapılamadı. 

Çünkü o yıllarda bu topraklarda kadavra ile yapılacak olan anatomi bilimi yani adaba 

aykırı yerlerin teşhiri yasaktı, işte bu anlamsız kadavra yasağından dolayı tıp 

fakültesi kurulamadı. Fakat bu dindar kisvesi giymiş sözde ulemaya karşı düşüncesini 

açıkça ortaya koyamayan çünkü aksi takdirde cahilleştirilmiş halk kitlelerinin 

kışkırtılmasıyla devletin temellerinin sarsılacağı endişesini duyan Üçüncü Selim Han, bu 

duruma toplum yararına zekice bir çözüm bulmuştu. Bu olumsuz şartlara rağmen 

ilerlemeyi, hele de tıp alanında ilerlemeyi çok önemli bulan III. Selim Han, bu yasağı 

Rumlara tıp fakültesi kurmaları için izin vererek 1805 yılında delmiştir. Sonuçta 

oradan yetişen tabipler de, gayrimüslim olsalar da, bu topluma hizmet vereceklerdi. 

Elinden en fazla da bu gelebiliyordu. Bu çözüm, o şartlarda en akıllı yoldu. 

 



 

Bununla birlikte, Müslüman hekim kaynağı da neredeyse kesilmişti. Bu ortamda bırakın 

Müslüman tebaadan iyi hekimi, hekim bile yetişmiyordu. Bu durum o zamanlar idealist ve 

devletine faydalı, büyük atılımlar yapmak isteyen hekim konumundaki Mustafa Behçet 

Efendi’yi (1774–1834) çok rahatsız ediyor, derinden yaralıyordu. 

Hekim Mustafa Behçet Efendi kararını vermişti: Yeni ve modern gelişmelere açık 

tababet uygulamalarının tıp eğitimine girmesi gerekiyordu ve bu durum yeniden tesis 

edilmeliydi. Böylece tarih sahnesine yeni Müslüman hekimler çıkmalıydı. Ama nasıl? 

Osmanlı Sultanı III. Selim zamanında gencecik olan bu büyük hedefli doktor, Sultan II. 

Mahmut devrinde olgunlaşmıştı. Artık sözlerine itibar edilir olmuştu. Bu nedenle de 

hekimbaşı olmuştu. Bu hekimbaşı (başhekim) unvanlı akıllı doktorunun fikirlerine ve 

sözlerine Sultan II. Mahmut da itibar etti ve Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi 1827 

yılının 14 Mart Çarşamba günü bu amacına ulaştı. Bu konuda İkinci Mahmut’un ikna 

edilişi hiç de zor olmadı çünkü artık bir fitne ocağı hâline gelmiş Yeniçeri Ocağının 

Sultan II. Mahmut tarafından 1826’da lağvedilmesiyle, yeni kurulan Nizam-ı Cedid ve 

Askair-i Mansure-i Muhammediye ordusuna oldukça fazla miktarda hekim ve cerrah 

lazımdı ve bu hekimler de Müslüman ve Türk olmak zorundaydı. 

 

İşte aranan taze kan olan bu yeni hekim ordusu, bu kurulacak olan tıp fakültesinden 

yetişecekti. Bu şekilde 14 Mart 1827’de kurulan Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i 

Amire isimli tıp okulu, bu topraklarda en son gelişmeler ışığında Müslüman ve Türk 

hekimlerinin yetişeceği yuva olarak kabul edilmektedir. Bu tıp okulunun kurulduğu bina 

ise Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’ydı. 



 

Tıp eğitim süresi o zamanlar Batı ile paralel olarak 4 yıl diye belirlenmişti. Şehzadebaşı'ndaki bu 

bina içinde dâhili branşlar ve cerrahi branşlar eğitimleri ayrı ayrı yapılıyordu. Bu zorlu dört yılda 

tüm sınavlar geçilse, bu zorlu süreç başarı ile bitirilse bile dört yıl bittiğinde hemen serbest 

hekim olunamıyordu, bu genç tabiplerin önce askerî hastanelere veya ordunun askerî alaylarına 

yardımcı tabip unvanı ile tayinleri yapılıyordu. 

Burası onlar için staj ve olgunlaşma yeriydi. Orada bir usta hekimin gözetiminde en az 2-3 sene 

çalışıp (usta–çırak öğretim ve eğitimi) tecrübeli ve tam bilgili hâle geldikten sonra, genç hekimler 

ancak bu aşamaları geçtikten sonra, isterlerse serbest hekim olabiliyorlar, isterlerse askerî 

hekim olarak yaşamlarına devam ediyorlardı. Fark ettiğiniz gibi hekimliğe ilk başlangıç kesinlikle 

askerî olmak zorundaydı. 

On Dört Mart 1827’de kurulan Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire isimli tıp okulu, İstanbul 

içinde birçok kez yer değiştirmiştir. Modern tıp okuluna ev sahipliği yapan binalardan birisi de 

şimdiki Galatasaray Lisesidir. Lise’nin o zamanki adı Galatasaray’daki Enderun Ağaları Okuludur. 

Bu mektep o zamanlar tıp mektebi olacak şekilde yeniden dizayn edilmiş ve 1839 yılında ismi de 

değiştirilerek Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olacak şekilde buraya taşınmış ve 

yerleşmiştir. Fakat maalesef eğitim dili, o günlerin özenti dili olan Fransızcaymış. 

Eğitim dili Türkçe olan tıp mektebi sivil olarak bundan tam 28 sene sonra Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiye adıyla ancak 1867 yılında açılabilmiştir. Sivil tıpta başlayan Türkçe dilde tıp öğrenimi 

salgını, askerî tıp mektebine de geçmiş ve 1870 yılında onlar da dersleri Türkçeleştirmişlerdir. 

Böylece tıpta gelişme daha da hızlanmıştır. 

Ulu Hakan Sultan II. Abdülhamit Han devrinde 1894 yılında Haydarpaşa'daki o görkemli ve 

sanat eseri gibi Tıbbiye binası (Şu anki Marmara Üniversitesi tarihî binası) inşa edilmeye 

başlanmış ve 1903 yılında önce Askerî Tıbbiye, sonra da Sivil Tıbbiye taşınmış ve 1909 yılında iki 

mektep birleştirilerek Darülfünun Tıp Fakültesi adını almıştır. 



 

 

Yakın tarihimizde II. Abdülhamit Han kadar yanlış anlaşılmış hatta hiç anlaşılamamış, 

her türlü iftira ve karalamaya maruz kalmış çok az lider ve devlet büyüğümüz vardır. Bu 

kitap onu anlatmaya yetmez ama şu bilinmelidir ki kuduz aşısını bulan PASTÖR’ü, verem 

mikrobunu bulan KOCH’u yakın takibe alıp onların bilgilerini Türk doktorlarına 

kazandıran II. Abdülhamit Han, genç Türk hekimlerini Avrupa’da en ünlü hekimlerin 

yanına kese dolu altınlarla gönderen, yurda dönüp geldiklerinde milletimize hizmet 

vermelerini amaçlayan, çağın çok ilerisinde bir Ulu Hakan’dır. 

 

 



Türkiye Cumhuriyeti bugün bu modernleşmeyi yetişmiş insan gücüne borçlu ise temelde 

Ulu Hakan’ın kurduğu tıp fakülteleri, mühendis fakülteleri ve diğerleri de bunda büyük 

pay sahibidir. 

 

 

İlk tıp fakültesi 14 Mart 1827’de kurulduktan sonra 

İstanbul’da Mütareke (1918–1922) Yılları: 

Mütareke yılları Mondros Antlaşması’yla (30 Ekim 1918) başlayan, Mudanya Ateşkes 

Antlaşması’yla (11 Ekim 1922) sona eren, ülkemizin Haçlı-emperyalist güçler tarafından 4 

yıllık işgal dönemini kapsar. Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, Osmanlı Devleti birçok 

cephede zafer kazanmasına rağmen, müttefiki Almanya mağlup olduğu için, Osmanlı da 

kaybeden kısma yazılmıştır. Buradan da anlaşılıyor ki Birinci Dünya Savaşı’nın asıl çıkış 

nedeni 22 milyon kilometrekarelik Osmanlı Devleti’ni parçalamaktır. Nitekim bu savaş 

sonunda Osmanlı Devleti coğrafyasından, başını İngiltere’nin çektiği İtilaf Devletleri tam 

64 suni devlet oluşturarak, Osmanlı Devleti’ne masa başında sırtlanlar gibi saldırdılar. 

Dünyada şu anda yaklaşık 200 devletin var olduğunu düşünürsek emperyalist kan 

emicilerin ne kadar iştahla bu savaşı yaptıkları anlaşılacaktır. 

Tekrar Mütareke yıllarına dönersek, Mondros Antlaşması’nın daha mürekkebi kurumadan 

ve şartlar oluşmadığı hâlde, mütareke şartlarına da aykırı olarak her zaman yaptıkları 

gibi, yapılan antlaşmaları ilk kendileri bozarak, emperyalist İngiltere, Fransa, İtalya ve 

Yunanistan pis çizmeleriyle kutsal İstanbul’umuza girdiler. Çok değil, daha 50 yıl 

öncesine kadar tir tir titredikleri, üçü beşi bir araya gelmeden Osmanlı’ya laf bile 

söylemeye cesaret edemeyen kan emiciler, Yaralı Aslan’a hep birlikte saldırıyorlardı. 

Aslan’ın kolları kırılmış, bir de üstüne üstlük elleri bağlanmıştı. 

 



 

İstanbul işgal altında, yıl 1918. Bu İstanbul’un ilk işgaliydi. 

 

Bu asil milletin önünde bu işgale boyun eğmeyen bir önder vardı. Bu direniş timsali 

kahramanın adı Gazi Mustafa Kemal Paşa idi. İşgal kuvvetlerinin gemilerini Boğaz’da 

görünce o tarihî lafı söyleyen ve milletine umut aşılayan da kendisiydi. İşgal kuvvetleri, 

Çanakkale’de geçemedikleri için ulaşamadıkları İstanbul Boğazı’nda çirkin, kara kara 

demir gemileriyle boy gösterdikleri gün Mustafa Kemal Paşa da o gün İstanbul’dan bu 

emperyalist sömürü düzeninin işgalcilerini yurdumuzdan ebediyen kovmak için milletinin 

kalbine, SAMSUN’a gitmek için yola çıkıyordu. Muazzam bir zamanlama. Sultan 

Vahdettin ile bir iki görüşmeden sonra açıkta bekleyen Bandırma gemisine ulaşmak ve bir 

an evvel yola çıkmak için, bir hücumbot ile bu çirkin işgalci gemilerin aralarından 

geçerken, o muazzam cümleyi kuruyordu, “GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER!” diyordu. 

Geldikleri gibi giderler. Bunun için bir millet topyekûn ayağa kalkmıştı. Ama o milleti 

harekete geçiren kahramanlar vardı. Bu kahramanlardan bazılarının ismini çok duyduk, 

bazılarının ismini az duyduk, bazıları da isimsiz kahramanlardı. 



 

O kahramanlardan biri olan Cumhuriyet’imizin kurucusu Atatürk, Türk hekimleri için de 

en anlamlı, veciz sözünü söylemiş, Türk hekimlerine ne kadar güvendiğini bu söz ile 

belirtmiştir. Aslında bu sözü ile de Türk hekimlerine büyük bir mesleki sorumluluk 

yüklemiş, onları çağın gerisinde kalmamaları ve hep ileride olmaları, Batı hekimleri 

karşısında mahcupluk yaşamamaları için de teşvik etmiştir. 

“Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz.” 



 

Tekrar İstanbul’umuzun ve ülkemizin o yıllardaki işgaline gelirsek, bu işgali kabul 

etmeyen ve halka direniş için öncülük eden bir meslek grubunun temsilcileri, “Önce 

vatan!” diyorlardı. Bunlar gencecik Tıbbiye öğrencileri, geleceğin anlı şanlı doktorlarıydı. 

Onlardan birisi de Tıbbiyeli Hikmet’ti. Bir diğeri Anadolu’ya direniş için Fenerbahçe 

Spor Kulübünden silah kaçıran Tıbbiyeli Yavuz İsmet Uluğ. Bundan başka daha niceleri. 

 

Efendimiz’in (SAV) bu güzel millete müjdelediği güzel İstanbul, namert işgale Tıbbiyeli 

Hikmetler ve daha nice kahramanlarla direnmiştir. Tıbbiyeli Hikmet o zamanlar daha 

henüz öğrenci, Tıbbiye üçüncü sınıf öğrencisi. Yani Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanede 

öğrenci. Böyle yazıyorum çünkü Cumhuriyet dönemimiz de dâhil Tıp Fakültesi diğer 

fakültelerden farklı olarak hep “ŞAHANE” lakabıyla anons edilmiştir. 

 

 



 

Tıp Fakültesi öğrencisi olmak çok ama çok kıymetliydi. Orada okumak herkese nasip 

olmazdı. Bunlar ülkenin göz bebeği öğrencileriydiler. Ülkenin sağlığı ve canı bu 

hekimlerin mukaddes ellerine emanet edilecekti. Halk da hekimlere ve öğrencilere o 

nazarla bakardı ve daha öğrenci olmalarına rağmen sayardı, severdi ve onları toplum 

önderi olarak görürdü. Yani şimdiki zamanlarda ülkemizde artan şekilde devam eden 

hekime şiddet günlerinin bilincine sahip olan toplumun yerine tam tersi bir topluluk 

yaşıyordu bu mukaddes topraklarda. İnşallah doğruyu bulacağımız günler yakındır. 

Mütareke yıllarında İstanbul’da tıp öğrencilerinden biri vardı ki adı Hikmet, belli ki 

vazifeli kahramanlardandı. Görev sorumluluğunu kalbinde taşıyordu. Balıkesirliydi ama 

çok da önemli değil nereli olduğu, Anadolu yiğidiydi. 

Yıl 1919, Mart ayının 14’ü. Emperyalist vampirler güzel İstanbul’u ikinci kez işgal 

etmişler. Al bayrak mahzundu, dalgalanamıyordu. İngiliz işgalcileri her yere kendi Haçlı 

bayraklarını asmışlardı. Tıbbiyeli Öğrenci Hikmet kendisi gibi tıp öğrencisi 

arkadaşlarıyla bir eylem gerçekleştirmek istemektedir. Bu işgale dur demek istemekte, 

daha da önemlisi bu çakan kıvılcımla İstanbul’daki direnişi tırmandırmak istemektedir. 

Halkı galeyana getirmek istemekte, böylece onların umudunu hep taze tutmak 

istemektedir. Bunun için de 14 Mart tarihini özellikle seçmiştir. 

 

Çünkü İngiliz askeri zorbalarına, bu yaptıklarının “1827 yılında kurulan tıp mektebinin 

kutlamaları” olduğunu söyleyerek direnişi uzatabilmek, o zamanlar dalgalanması 

işgalcilerce yasaklanmış olan al bayrağımızı rahatça dalgalandırabilmek içindir. 

 



 

Bu amaçla da 14 Mart 1919 sabahında İstanbul’un ve Okul’un İngilizlerce işgalini de 

protesto etmek amacıyla iki büyük kule arasına geniş bir Türk bayrağı asmışlar, nazlı 

nazlı dalgalandırmışlar fakat bu nedenle İngilizlerin şiddetli fiziki müdahaleleri ile 

karşılaşmışlardır. Ama yine de yılmamışlar, direnişlerini sonuna kadar yapmışlardır. İşte 

bu hareket İstanbul’da her yerde duyulmuş, milletimize moral vermiştir. Bu nedenle 

her yıl 14 Mart günü, Tıp Bayramı olarak kutlanan gün ve etkinlik haftası, bizim 

ülkemizi işgale gelen sömürgeci zihniyetli İngilizlere, Fransızlara, diğer Batı işgalcilerine 

karşı bağımsızlık bayrağı açarak bu aziz millete önder olma görevi yapan muazzam bir 

teşkilat olan tıp hekimlerinin bayramı olarak kutlanmaktadır. 

 

 

Yani Tıp Bayramı bizim ülkemize has bir bayramdır. Türk hekimlerinin bu aziz millete 

armağan ettiği bir bayramdır. Her yıl 14 Mart Tıp Bayramı’mız doya doya kutlu olsun. 

Tüm ülkede bu kadar zor şartlarda ama yılmadan Tıbbiyeli Hikmet olmak için yetişen 

tıp mesleği erbaplarını görevleri başında şehit eden, darp eden kişilerin işgalci 

İngilizlerden ne farkı vardır? Bir hekimi görevi başında darp etmek demek, sadece 

hekimi değil, aslında o hekimden hizmet alacak olan hastaları da darp etmek demektir. 

Çünkü o hekimi darp edenler, darp ettiği hekimin kendinden sonraki hastalara hizmet 

veremeyeceğini de bilmektedir ve bu milletimizin hizmet almasına engel olan bir 

durumdur ve tek kelime ile hainliktir. 



 

Umarım gelecekte hekimlerimiz hak ettikleri değerde saygıyı görürler. Çünkü bu 

toplumun hekimlere, hele de Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi ve Tıbbiyeli Hikmetlere 

çok ihtiyacının olduğu görülmektedir. 

Tıbbiyeli Hikmet’e ne mi oldu? 

 

Tıbbiyeli Hikmet, Sivas Kongresi’ne İstanbul’dan delege olarak katılan üç kişiden biridir. 

Oysa daha Tıbbiye üçüncü sınıf öğrencisidir. Kurtuluş Savaşı’mızın her safhasında görev 

almıştır, Cebeci Asker Hastanesinde tifüse karşı aşı üretmek için hekim arkadaşlarıyla 

denemeler yapmışlar ve deneyler sırasında da gönüllü olmuşlardır. Hayatı boyunca asla 

para, övgü, mevki, ün ya da kibir peşinde olmayıp makama hiç değer vermemiştir. O 

nedenle siz de Tıbbiyeli Hikmet’i belki yeni duyuyorsunuz. Hatta Cumhuriyet’imizin 

kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanın özgürlüğünden sonra kendisini milletvekili 

yapmak için aratmış ama bir türlü ulaşamamıştır, hele bir gün Gazi Paşa’ya öldüğü haberi 

iletilince çok ama çok üzülmüştür. Oysa gerçek öyle değildir, bu asil yürekli gerçek 

kahraman yaşıyordur, hem de albay rütbesiyle askerî hastanelerde görev yapıyordur. 

Sadece makam mevki istemiyordur. Maalesef en sonunda 1945 yılında tüberküloz 

nedeniyle vefat etmiştir. Tıbbiyeli Hikmet (Hikmet BORAN); ünlü Spiker, Radyocu, 

Programcı Orhan BORAN’ın (1928-2012) da babasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

İlk Doktor Kimdir? 

Urfa’da Göbeklitepe bulunduğundan beri insanlığın yaşı da ilk hekimin yaşı da yeniden hesaplanmalı 

ve her yeni bulunacak iz ile bu durumun değişebileceği de unutulmamalıdır. Ama yine de tıp tarihi 

konusundaki günümüzde bilinen ilk kanıtlar en eski olarak Sümerlere kadar gidebilmektedir. 

Şimdiki bilgilerimizin ışığında maalesef daha öncesi kayıtlı değil. O nedenle de hekimlik ile ilgili 

kayıtlı bilgi Sümerlerden sonra mevcuttur. Oysa biz biliyoruz ki ilk yaratılan insan Hazreti 

Âdem’den (AS) beridir, insanlar başkalarına olmasa bile, en azından kendilerine, bir hastalık veya 

yaralanma durumunda hekimlik yapmışlardır. Ama belirttiğim gibi kayıt yoktur. Öyleyse tıp 

tarihine kayıtlı tarihten başlayalım. 

 

 

 



 

TIP TARİHİ BAŞLANGICI: 

Mezopotamya TIBBI: 

Tıpta bir YILAN sembolüdür gidiyor. Bu sembol ilk olarak 5000 yıl önce Gılgamış 

Destanı’nda geçiyor. Mezopotamya’da URUK’un Zalim Kralı GILGAMIŞ, yakın arkadaşı 

ENKİDU ölünce çok üzülür ve ŞURUPPAK Kralı UTNAPİŞTİM’den ölümsüzlük sırrını 

sorar. O zamanlar Sümer Devleti şehir devletlerden oluşmuştu. Bunlar da iki komşu 

Sümer devletiydiler. Utnapiştim, Gılgamış’a “Ölümsüzlük mümkün değil ama genç, 

sağlıklı kalmak, uzun yaşamın sırrı Kızıldeniz’in dibindeki ottadır.” der, ona yerini 

tarif eder. 

 

 



Kral Gılgamış hemen söylenen yere gider, denizin dibine dalar ama ne görsün! Bir yılan 

kendisinden önce o yere varmış ve otu yiyor. Tam o anda yılan kabuk değiştirir. Birden 

genç derisi ortaya çıkar. Yılan eskisinden daha genç ve sağlıklı görünmüş. O günden beri 

YILAN, sağlık ve gençlik sembolü olmuş. 

 

 

 



Sümerlerde sağlık, gençlik, uzun yaşam hatta ebedî hayat iki obje ile simgelenmiş. 

Bunlardan birisi ağaç, diğeri ise yılandır. İkisinin de ortak özelliği, hem yer altında hem 

de toprak üstünde yaşama kabiliyetleridir. Bu nedenle her ikisi de yaşam (toprak üstü) 

ile ölüm (toprak altı) arasında irtibat sağlayıcı, hayat sağlayıcılardır. Bir başka bakış 

açısıyla da: Ağaç yapraklarını döker, sonra taptaze olarak yeni yaprak çıkarır. Yılan da 

derisini döker, altından yeni derisi pırıl pırıl parlar. Ayrıca birçok Sümer figüründe olan 

“ağaca dolanan; biri dişi, biri erkek, iki boynuzlu yılan”, geleceği, yaşamın devamlılığını 

simgeler. Tüm bunlar sağlık simgesi olarak kabul edilir. Bunlara bir de koruyucu lazımdır. 

O da simgesi boynuzlu yılan olan Ningişzida’dır. Ningişzida bence o zamanlar yılan ile 

gösteri yapan bir kral ve belki de bir hekimdir. 

 

 



Sami ırkından olmayıp Mezopotamya’ya Orta Asya’dan göç eden Sümerler, kimi 

otoritelere göre bir Türk kavmidir ve Mezopotamya’da uzun soluklu bir devlet 

kurmuşlardır. Birçok icat yapmış olan Sümerler, tıp konusunda da ilk kayıtlara 

sahiptirler. 

 

Sümerlerde doktora AZU (suyu bilen) denirdi. Haftada bir gün istirahat yapıp 

dinlenmeyi ortaya atan ilk meslek, hekimlik mesleğidir. 

 

 

 



 

Sümerler tarafından MÖ 5000 yılında Babil’in Asma Bahçeleri arasında yapılan Babil 

Kulesi, sözde Tanrı (!) Marduk’a yükseklerde oturacağı bir yer için yapılmıştır. O 

günlerde hekimlik büyü ve kehanet ile tapınaklarda icra ediliyordu. 

 

 



 

Sümerlerde o zamanki cahil inanışa göre bilgeliğin ve suyun sözde tanrısı (!) ENKİ, 

kendisine sağlıkta başvurulan bir makamdı. Doktorlar daha ziyade büyü ile hastaları iyi 

etme yolunu seçmişlerdi. 

 

 



 

ANTİK MISIR TIBBI: 

Görüldüğü üzere Sümerlerde kayıtlara geçen herhangi bir hekim ismi geçmemektedir. 

Ama tarih Antik Mısır zamanına gelince, ilk kayıtlara geçen hekim ismi İMHOTEP’tir. 

İmhotep verem, vücutta meydana gelen ağrılar gibi birçok hastalık veya bulguları için 

tedaviler geliştirerek kayıtlara geçen tarihin ilk doktoru unvanını almıştır. Aynı zamanda 

mimar da olduğundan Antik Mısır’ın ilk piramidini o yapmıştır. Aynı zamanda firavun 

veziridir. 

 

 

 



 

Antik Mısır tıbbı, en kadim tıpların başında gelir. 

Hazreti İdris (AS) Peygamber’in öğretileri ile büyük bir ivme kazandığı 

düşünülmektedir. Hacamat ve sünnet çok yaygın yapılıyordu. (Peygamberlerin 

kutlu yolu: Âdem (AS), Şit (AS), İdris (AS), Nuh (AS), Hud (AS), Salih (AS), 

İbrahim (AS), İsmail (AS), İshak (AS), Lut (AS), Yakub (AS), Yusuf (AS), Eyyub 

(AS), Zülkifl (AS), Şuayb (AS), Musa (AS), Harun (AS), Hızır (AS), Yuşa (AS), 

Kâlib b. Yüfena (AS), Hızkıl (AS), İlyas (AS), Elyesa (AS), Yunus (AS), Şemûyel (AS), 

Davud (AS), Süleyman (AS), Lukman (AS), Şâ'yâ (AS), İrmiya (AS), Danyal (AS), Uzeyr 

(AS), Zulkarneyn (AS), Zekeriyya (AS), Yahya (AS), İsa (AS) ve Son Peygamberimiz 

Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz) 

 

İlk cerrahi dikiş (sütur) Antik Mısır’da bulunmuştur. Bal mumu ile mumyalama çok ileri 

düzeydeydi. Tüm iç organ anatomisi çok iyi biliniyordu, o nedenle yapılan cerrahi 

uygulamalar daha cesaretle icra ediliyorlardı. Bal mumunu kırıklarda sabitleştirme 

amacıyla da kullanıyorlardı. Mısır’ı işgal eden Romalılar bu tekniği daha da geliştirdiler, 

bal mumuna un katarak kırıklarda sabitleştirici olarak bu karışımı bir nevi alçı gibi 

kullanıyorlardı. 



 

 

 



 

Eski Mısır papirüslerinde diabetes mellitus (şeker) hastalığının teşhisi yani bulgularının 

ilk defa yazılmış olduğu görülmektedir. Milattan önce 1500 yılında Ebers Papirüsü’nde 

diyabete özel olan susama ve bol su içme (polidipsi) ve sık idrara çıkma (poliüri) 

semptomları açıkça yazılmıştır. Hatta çok abartılı bir tabir kullanılmıştır: “Öyle susuzdu 

ki bütün Nil nehrini yutabilirdi.” 

 

 



 

HİNT TIBBI: 

Hint tıbbını Hint felsefesinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu konuda en bilinen kişi 

Maharishi Ayurveda isimli doğa hekimidir. Bu nedenle Hint tıbbı, her türlü bitkiyi şifada 

kullanır. MÖ 2500 yıllarında, belki daha da eski yıllarda doğan bu Ayurvedik yaklaşım 

(Ayur: Hayat, Veda: Bilim), bitkilerle birlikte suyu da temel madde olarak önemsiyordu. 

Güneş ışığından şifada faydalanılıyor, süt ve bal bu tedaviye mutlaka katkı yapıyordu. 

 

Hint hekimlerinin anatomi bilgisi de çok iyi olduğundan protez işlemlerini de başarı ile 

uyguluyorlardı. Örneğin bacak protezini anatomiye uygun olarak icra ediyorlardı. Milattan 

önce 2. yüzyılda ise YOGA da beden ve zihin sağlığını koruma amaçlı bu tedavi şekillerine 

katıldı. Hint tıbbı, problemli doğumlarda sezaryen tekniğini geliştirmişti. Bademcik 

ameliyatı yapabiliyorlardı. İdrardan birçok hastalığa teşhis koyabiliyorlardı. İdrarı 

tadarak şekerli olup olmadığını söyleyip şeker hastalığını teşhis edebiliyorlardı. Yani 

tanı koymalarında, laboratuvar testlerinde tat alarak teşhis etme yöntemi önemli bir 

yer tutuyordu. 

 



 

Hindistan’da MS 600’lerde şeker hastalığına MEDHUMELA ya da CHEREKE ismi 

verilmişti. 

 



Hintlilerde uzuv kesme cezaları toplumda sık görülüyordu. Bunlardan burun kesme 

cezası oldukça yaygındı. İlk olarak plastik ve rekonstrüktif cerrahinin ortaya çıkışı bu 

vesile iledir desek yanlış ifade değildir. Burun kesiği olan kişilere değerli madenlerden 

yapılan protezler takılıyordu. En iyisi altındı. 

 

 

 



Mezopotamya kültüründe her ayın 7, 14, 19 ve 21. günleri uğursuz hastalık günleri olarak 

kabul edilmişti. Asurlularda hamile bir kadın bebeğini bizzat isteyerek kendisi düşürürse, 

yani öldürürse, cinayet işlediğinden, o da öldürülürdü. Diş çürüklerinde ağrı geçsin diye 

kafatası iskeletinin hasta tarafından öpülmesi gerektiği yaygın bir inanıştı. Kayıtlara 

geçen ilk diş hekimi, Dio Edinmugi’dir. 

 

Kayıtlara geçen ilk eczane, MÖ Sümerler zamanındadır. 

 

 



 

Babil’de hekimler iyi gözlem yaparlardı. Hastaların akıbetlerini de bu gözlemlerinin 

sonucu olarak edindikleri tecrübe ile kehanette bulunarak söylerlerdi. 

 

 

 

 



 

Babil ‘in 6. kralı tarihte ilk kanun yazan Kral Hammurabi’dir. Bu kanunlar kısasa kısas 

yani “göze göz, dişe diş” kanunlarıdır. Tabii bu kanunlarda doktorlar da 

unutulmamışlardır. Bazı maddeleri doktorların yaptığı tedavilerle ilgilidir. 

 

 

 



Hititler Zamanında Görülen Veba: 

 
Veba salgını yazılı kayıtlara göre belki de ilk olarak Hititlerde ortaya çıkmıştır. Vebanın 

salgın şeklinde MÖ 1300’lü yıllarda Hititlerde bir yıkım yaptığı da tarihî tabletlerden 

okunmaktadır. Hititler bir Anadolu uygarlığı kurmuşlardır. 

Dillerinin Çerkezceye benzemesi nedeniyle Kafkaslar’dan Anadolu’ya geldikleri görüşü 

ağırlık kazanan Hititler (Kendilerine Nesice konuştukları için “Nesililer” de 

denmektedir.), dünyanın ilk yazılı savaş ateşkes (barış) antlaşmasını Kralları Mutavalli 

vasıtasıyla Mısır Firavunu Ramses ile Kadeş’te MÖ 1274 yılında yapmışlardır. 

Antlaşmanın dili Akadcadır. Kadeş Barışı çivi yazısıyla gümüş plakalara kazınmıştır. Hitit 

Devleti’nin merkezi Hattuşaş’tır (Boğazköy). Hititler, MÖ 2500 civarında “Hatti Ülkesi” 

olarak kurulmuştur. Hitit Devleti’nin bilinen ilk kurucusu Labarna’dır. Hitit Devleti, 

tarihte ilk meclis olma özelliğini de taşıyan ve “Pankuş (İmparatorluk Meclisi)” adı 

verilen meclise sahiptir. Bu meclis hem kararları oylar hem de kralı denetlerdi. Aynı 

zamanda bu meclisin bir özelliği de üyelerin eşit haklara sahip olmaları ve düşüncelerini 

hiçbir etki altında kalmadan açıklayabilmeleriydi. 

Milattan önce 1300’lü yıllarda Kral Şuppilulima devrinde Hitit ülkesinde veba salgını 

ortaya çıkmış, 20 yıl civarında sürmüş, devleti çok zayıflatmış, vebadan kurtulmak için 

Kral 2. Murşili, bol bol dua etmiş, kurbanlar kesmiş ve sonunda veba salgını sona 

ermiştir. 

 

 



 

ÇİN TIBBI: 

Yin–Yang; iyi–kötü, sağlıklı–hastalıklı durumların denge hâlini ifade eden bir felsefeye 

dayanır. Çinlilerde MÖ 3000 yılında yaşamış en ünlü hekim SHEN NUNG‘dur. Çinliler, 

Konfüçyanizm’e tabi olduklarından teşrih yapmazlardı, o nedenle de anatomi bilgileri iyi 

değildi. Tıbbi bitkileri ve akupunkturu kullanarak tedavi prensiplerini belirlemişlerdi. 

Sarılık giderici olarak sarı renkli çiçekler kullanırlardı (MÖ 1000). 

 

 



 

MÖ 600 yılında Lao Tzu adlı bir kişi Tao (birden fazla) sistemini ortaya attı. Efsaneye 

göre bilgeliğin sembolü olarak sakallı olarak doğduğu, neredeyse 1000 yıl yaşadığı 

günümüze kadar söylenegelmiştir. 

 

Taoculuk “gerçeği yorumlama” felsefesidir. Beden–nefes–zihin egzersizleri ve yoga 

içerir. Bizdeki tasavvufa benzer şekildedir. Rüya ve bilincin farklılıklarını da ele alır. 

Kalp yolu en üst seviyedir. Taocu yaşam anlayışına göre “hiçlik”, yaratıldıktan sonra 

meydana gelmiş bir “bir şey olmaması” durumudur. O an her şey olabilir ve hiçbir şey 

olmayabilir. Taocu yaklaşıma göre bir ağacın var olabildiğini görebilmemiz için orada bir 

boşluk olması gerekiyor. Aksi takdirde göremeyiz. Yani bir şey ancak kendi zıddı ile 

algılanabilir. 

 

 



 

Temelini Taoculuktan alan Çin tıbbı, “İnsan vücudu da doğa gibidir.” der. Gölge ile 

Güneş’in dengesi (Yin-Yang) gibi, insan vücudu da dengede olmalıdır. Doğada bulunan 5 

element (ateş, toprak, metal, su, ağaç) dengede olursa sağlık da korunur. Ağaç; 

karaciğeri, safrayı, gözleri ve eklemleri temsil eder. Su; böbrekler, mesane, kemikler, 

beyin, omurilik, kulakları temsil eder. Ateş; kalp, kan-damar sistemi, ince bağırsakları ve 

dili ifade eder. Metal; akciğerleri, kalın bağırsağı, cildi ve burnu simgeler. Toprak ise 

mide, dalak, pankreas, kaslar ve ağzı temsil eder. Bu 5 elementin temsil ettiği organlar 

birleşince ruh oluşuyor. Bu organlar içinde barındırdığı duygunun zıddını da 

barındırabiliyor. Ateş sevgi de barındırır, nefret de barındırır. Metal cesaret de 

barındırır, hüzün de barındırır. Su korku da barındırır, şefkat de. Toprak dengeyi de 

barındırır, huzursuzluğu da. 

MS 200’lerde Çinli Hekim CHANG CHUNG KİNG ateşi olan çocukları su ile tedavi ederdi. 

Yine aynı zamanlarda Çinli Hekim HUA TU, ameliyat edeceği hastalara esrar vererek 

onların acı duymadan bir ameliyat geçirmelerini sağlardı. 

 

 



 

Yine aynı dönemlerde Çinli Hekim TEHONG, diyabeti “susuzluk hastalığı” olarak 

isimlendirdi. İmparator Tai Tushung zamanında (MS 500) Çin Devleti’nin Baştabibi Hekim 

Tao Hung Ching, akupunktur yöntemini geliştirerek tedavi yapmaktaydı. Aslında birçok 

tarihsel bulgu, akupunkturun eski bir Türk tedavi şekli olduğunu göstermektedir. Fakat 

Türklerde dokümantasyona önem verilmediğinden bu yöntem Türkler tarafından Çinlilere 

öğretilmiş, Çinliler tarafından yazılı kaynaklara geçirilmiş ve günümüze kadar 

aktarılmıştır. 

 

UYGUR TÜRK TIBBI: 

Uygur Türkleri adı gibi uygar bir devlettir ve göçebe hayattan yerleşik düzene geçen ilk Türk 

topluluğudur. Uygur Türkleri, bitkiler ve hayvanlardan yapılan ilaçlar konusunda tam bir 

uzmandılar. Aslında Uygur Türkleri MS 900’lü yıllar gibi tıbbi tedavide zirveye ulaşmışlardı 

ama sesleri duyulmuyordu çünkü o tarihlerde İslam dininin güzel özelliklerini kendisi ile 

birleştiren Müslüman hekimler tüm dünyada tıp konusunda rakipsiz ve en üst düzeye gelmişlerdi. 

Uygurlar, ilacın her formunu (merhem, solüsyon, şurup, toz, hap vs.) yapmışlardı. Hastalıkların 

tedavisinde sihir ve üfürükçülük asla kullanılmazdı. Uygur Türklerinin iyi bir tedavi uzmanı 

olmalarının sırrı, aslında iyi bir eczacı olmalarında gizliydi. 



 

 

 

 



 

Tarihler milattan önce 600-400 yıllarını gösterdiğinde, Anadolu’nun batı kıyılarında o zaman 

İyonya medeniyeti var. Buradan nice düşünürler, bilim adamları ve tıp adamları yetişiyor. Bildik 

isimler. Zeytinyağı beyne iyi geliyor demek ki! Mesela ALCMAEON (MÖ 500), temel tıp bilimi ile 

ilgilenmiş, anatomi ve embriyoloji çalışmaları yapmıştır. Ayrıca insanın anatomisini incelemek 

amacıyla ölü bir insanın vücudunu disseksiyon yaparak inceleyen tarihteki ilk tıp adamıdır. 

 

 

 



Antik Yunan Tıbbı: 

Ve nihayet Antik Yunan medeniyetine geliriz. Öncelikle şunu hemen belirteyim: Yunan mitolojisi 

tanrısal uydurmalar içermektedir, oysa hepimiz biliyoruz ki Allah (CC) birdir ve eşi benzeri 

yoktur. Yunan mitolojisinde ise her olayın bir sözde tanrısı (!) vardır. Sözde Tıp Tanrısı (!) da 

Asklepios’muş. Oysa tahminen Asklepios, o devirde yaşamış bir hekimdi. Hatta rivayete göre 

Hipokrat’ın dedesiydi ve iyileştirici tedavileri yüzünden kendisine tanrısal yakıştırmalar yapıldı. 

Tıpkı Mısır firavunlarının kendilerini tanrı (!) ilan etmeleri gibi. Askelobos da aslında anlam olarak 

Yunanca yılan demektir. Dikkat edilirse o devirlerden beri Asklepios, devamlı elinde bir ağaçtan 

yapılmış asa ve ona dolanmış bir yılan ile resmedilmiştir. Sümerlerdeki ağaç artık Yunanlarda asa 

şeklini almıştır. Artık tıp sembolü, asaya sarılı yılandır. Asklepion, o devirde Kos adasında 

kurulmuş olan ilk tedavi merkezlerinden biridir. Bir nevi iptidai bir hastane diyebiliriz. 

 

Yukarıda görüldüğü gibi KOS adasındaki Asklepion’da tedavinin en önemli kısmını Avato bölümü 

yani hastaların istihareye yattıkları bölüm oluşturmaktadır. Bu durum yukarıdaki şekillerde 

temsili olarak gösterilmiştir. MÖ 400 yıllarında tıp dinsel ve mistik inançlardan çare arıyordu. 

Hipokrat da daha henüz bir tıp öğrencisiyken dedesinin bu sağlık merkezlerinde yetişiyordu. 

Fakat kendisi daha sonra tıbbı bambaşka bir yörüngeye oturtacaktı ki günümüzde bile adından söz 

edilecek hatta adı ile anılan bir ant (Hipokrat Yemini), her mezun doktorun mutlaka okuduğu bir 

yemin olacaktı. 

 



 

Asklepion yani tapınak–ilkel hastane kompleksi, o devirde yaşayan insanlara şifa dağıtıyordu ya da 

buna inanılıyordu. Çünkü tedavi şekilleri, Hipokrat devrine kadar bilimsel görüş ve tıbbi gözlemden 

uzaktı. Hipokrat’ın muhtemelen çocukları veya öğrencileri tarafından yazılan ve hekimlik 

mesleğinin çerçevesini net olarak belirleyen ve tüm dünya hekimlerince 1948 yılındaki Cenevre 

Deklarasyonu olarak Dünya Tabipler Birliği kongresinde kabul edilen Hekimlik Andı’nın günümüze 

uyarlanmış metni aşağıdadır. Bu kabul edilen günümüzden yaklaşık 2500 yıl öncesi oluşturulmuş 

Hipokrat Yemini, ilk olarak Dünya Tabipler Birliğinin (World Medical Association) 1948 

yılının savaştan yıpranmış yorgun Eylül’ünde Cenevre'de gerçekleşen 2. Genel Kurulunda 

kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda günün koşullarına uygun olarak üzerinde birçok 

düzenleme yapılmış ve günümüzde de bu hâliyle kullanılmaktadır. 

“Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak; yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, hastamın 

sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime, hastamın özerkliğine ve onuruna saygı 

göstereceğime, insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, görevimle hastam arasına 

yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel 

yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime, 

hastamın bana açtığı sırları yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma, mesleğimi 

vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma, hekimlik mesleğinin 

onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, mesleğimi bana 

öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime, 

tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma, hizmeti 

en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya 

dikkat edeceğime, tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri 

çiğnemek için kullanmayacağıma; kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine ant içerim.” 

 

 



 



 

Orijinal yani bundan 2500 sene önce yazılan Hipokrat Yemini şimdiki inanç sistemimizle 

hiç bağdaşmamaktadır. Bu durum dahi o zaman hekimlerin nasıl bir hâletiruhiye ile 

hastalarını tedavi ettiğini de bize anlatmaktadır. Orijinal yemin şu şekildedir: 

“Hekim Apollon, Asklepius, Higiya, Panacea üzerine ve bütün tanrı ve tanrıçaların huzurunda yemin 

ederim ki yeteneğim ve gücüm elverdiğince bu ant ve sözleri tutacağım. Bu sanatta hocamı babam 

gibi tanıyacağım, rızkımı onunla paylaşacağım. İhtiyacı olursa kesemi onunla bölüşeceğim. 

Çocuklarına kardeşim gibi bakacağım ve öğrenmek isterlerse bu sanatı ücretsiz öğreteceğim. İlaç 

reçetelerini, şifai bilgileri ve diğer bilgileri sadece ve sadece kendi evlatlarıma, hocamın 

çocuklarına ve hekimlik kurallarına uygun sözleşmeyle bağlı ve ant içmişlere öğreteceğim. 

Yeteneğim ve hâkimiyetim ölçüsünde hastalarımın iyiliği için tedaviler önereceğim ve asla kimseye 

zarar vermeyeceğim. 

İsteyen hiç kimseye öldürücü bir eczayı ne vereceğim ne de bunu tavsiye edeceğim; benzer 

şekilde, bir gebe kadına çocuk düşürmesi için ilaç vermeyeceğim. Hayatımın ve sanatımın saflığını 

koruyacağım. İç organlarındaki taşı keserek almayı, hastalığı çok açık olan hastalarda bile, işin 

ehli olan(cerrah)lara bırakacağım. Hangi eve girersem gireyim, bütün kasıtlı kötülük ve 

suistimallerden ve özellikle de ister hür ister köle olsun erkek ve kadınların vücudunu kötüye 

kullanmaktan kaçınarak sadece hastaya yardım için gireceğim. Gerek sanatımın icrası sırasında 

gerekse insanlarla gündelik ilişkideyken edindiğim bilgileri ortalığa saçmayacağım, bir sır olarak 

saklayacağım ve kimseye açmayacağım. Bu yemine sadık kalırsam hayatımı ve mesleki 

uygulamalarımı insanların tümünden ve her zaman saygı görerek mutlulukla sürdüreyim ama ona 

ihanet eder ya da çiğnersem tam tersini yaşayayım.” 

 

 



Hekimlik kadar eski ve kökleri tarihin başlangıcına kadar uzanabilecek bir diğer sağlık mesleği de 

eczacılıktır ve onun da sembolü yılandır. Eczacılığın sembolüne de Asklepios’un kızı Hygiea ilham 

olmuştur. Hygiea günümüzde de kelime dağarcığımıza bir sağlık terimi (hijyen) olarak girmiştir. 

Hygiea da rivayete göre Hipokrat’ın annesidir. 

 

 

 



 

Milattan önce 500 yılında temel tıp bilimi ile ilgilenmiş, anatomi ve embriyoloji çalışmaları 

yapmış İtalya Croton doğumlu ALCMAEON, insanın anatomisini incelemek amacıyla ölü bir 

insanın vücudunu disseksiyon (kesip göstermek, izole etmek) yaparak inceleyen tarihteki ilk tıp 

adamıdır. 

 

 

 

 

 



Günümüzde diabetes mellitus’un, alzaymırın ve birçok hastalığın 

nedeni olarak kabul edilen ŞEKER’in Dünya Coğrafyasındaki 

Seyahati: 

Taş Devri insanı arıdan bal elde edip tatlı tatlı yemeyi biliyordu. Ama şeker kamışını 

bilmiyordu. Şeker kamışının ana vatanı Asya’dır. İlk başlangıçta insanlar bu şeker kamışı 

bitkisini çiğneyerek ondan tat elde ediyorlardı. Şeker kamışı bitkisinin tarımı o antik 

devirlerde dünyada sadece Hindistan’da yapılıyordu. 

MÖ 515 yılında başkenti Persepolis olan Pers İmparatorluğu’nun toprakları, Balkanlar ile 

Asya arasında kalıyordu ve o zamanlar dünya nüfusunun yarısı burada yaşıyordu. Pers 

Kralı 1.Darius, Persepolis'te muhteşem bir sarayın yapımını başlattı. 

Şeker konusundaki en detaylı bilgiler MÖ 510 yılındadır. Bu yılda Hindistan’a sefer 

yapan Pers İmparatoru 1.Darius, Hindistan’da şeker kamışı yetiştirildiğini ve Hintlilerin 

bunları gıdalarını ve ağızlarını tatlandırmak için kullandıklarını görmüştür. Bunun 

sonucunda Hindistan’dan Pers İmparatorluğu’na getirilen şeker kamışına Perslilerin 

verdiği isim, “arı olmadan bal üreten kamış bitki”dir. 

 

 



Pers İmparatorluğu ile Makedonyalı Büyük İskender İmparatorluğu (İkisi de Yunanları, 

Spartalıları birçok savaşta mağlup etmişlerdi.) birbirleriyle savaşmak için karşı karşıya 

gelmişlerdi. Pers İmparatorluğu da MÖ 330'da Makedonya Kralı Büyük İskender 

tarafından yıkılarak tarihten silindi. Pers sarayı da yakıldı. 

 

Şeker kamışının Pers sarayında hazineler ile birlikte saklandığını gören Büyük 

İskender, “kutsal kamış” adını verdiği şeker kamışını da beraberinde Makedonya’ya 

götürdü ve şekeri Akdeniz’den Afrika’ya kadar tanıttı. Hemen yeri gelmişken Pers 

İmparatorluğu’nu yıkan Büyük İskender’i de özet şekliyle tanıyalım. Aristoteles, Büyük İskender’in 

hocasıymış. Diyojen’in sarf ettiği o müthiş lafı İskender’e söylediğini biliyor muydunuz? 

  

MS 7. yüzyılda İran’ı ele geçiren Araplar, şeker kamışı ile burada tanıştı ve onu 

Afrika’ya, Endülüs ile de Avrupa’ya taşıdılar. 



Amerika’nın keşfinden sonra, 1493 yılında Kristof Kolomb deneme dikimleri yapmak 

üzere Karayip Adaları’na şeker kamışı götürdü. Şeker kamışı böylece zamanla tüm 

Amerika kıtasına yayıldı. Zamanla şeker tarımı çok kazançlı olmasından dolayı, şeker 

“beyaz altın” adıyla nam saldı. 

 

 

 



 

Yunan Tıbbı: 

Yunan felsefesi 4 element doktrinine dayanır. Ateş ahlakı temsil ederken estetik ve 

ruhu su temsil etmekte, akıl temsilini hava üstlenmekte, fiziksel her şeyi de toprak 

temsil etmektedir. Hipokrat da bu düşünceyi kullanarak bu 4 elementin 4 ortam ile 

(sıcak, soğuk, nem, kuru) ve insan vücudunun 4 sıvısı ile (kan, mukus, sarı safra, siyah 

safra) ilişki içerisinde olduğundan bahsetmiştir. Hipokrat’a göre bir yıl içerisindeki 

mevsimlerde ısı ve nemin değişmesi, hastalıkların çıkışında önemli rol oynamaktadır. 

Gelelim Hipokrat’a . Milattan önce 400’ler. Yer: İstanköy adası yani Bodrum’un 

karşısındaki Kos adası. Bugün onun zamanında ortaya çıktığı için ve adına hürmeten tüm 

hekimlerin yemin ettiği Hipokrat, burada doğdu, burada doktor oldu, burada tıp okulunda 

ders verdi. Hipokrat tıbbı, gözleme dayalı bir tıp ekolüydü. İlk gaye hastaya zarar 

vermemekti. Yani bin kere gözlem yaparlar, bin kere düşünür, bir kere tedavi yaparlardı. 

Meşhur çınarın altı, Hipokrat’ın talebeleriyle buluştuğu bir dershane gibi olmuştu. 
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Buna rağmen etik yani ahlaki mesleki değerler çok önemliydi. Bu nedenle yemin 

gerekliydi. Nitekim Hipokrat Yemini (Doktor Yemini) de bu nedenle ortaya çıktı. Kişisel 

görüşüm: Tıp yemini mutlaka olmalı ama hem ismi değişmeli (mesela İbn Sina Yemini gibi) 

hem de içeriği değişmeli, günümüz değerlerine uygun olmalıdır. 

 

Hipokrat kendisinden önce tıbbın içine karışmış sihir, büyü, kehanet, hurafe gibi bilgileri 

reddetti ve onları kendi gözleme dayalı tıp öğretisinden ayıkladı, bilgi ve tecrübeyi öne 

çıkardı. Diyet çok önemli bir tavsiyeydi. Cerrahi uygulamalardan aşırı risk içerdiği için 

korkulur ve kaçınılırdı. O nedenle ilk prensip önce hastaya zarar vermemekti. 



 

 

 

 

 



 

Platon (Eflatun, Aristokles) aslında düşünür, filozoftu ama tıp branşlarını 6’ya ayırarak 

evlatları ve öğrencileri arasında bölüştürdü. Onların belli bir branşta uzman olmasını 

öğütledi. Hipokrat’ın da Platon’un öğrencisi olduğu düşünülmektedir. 

 

 



 

DEDE KORKUT ZAMANINDA (MÖ 200) ŞİFA YOLLARI:  

Türk kültürünün mihenk taşlarından, temel eserlerinden olan Dede Korkut Hikâyeleri 

hakkındaki, edebiyatımızın büyüklerinden Fuat Köprülü’nün “Bütün Türk edebiyatını 

terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne koysanız yine Dede Korkut ağır 

basar.” sözü, bu eserin bir hazine olduğunu tanımlamaktadır. Oğuz Han zamanında geçen 

Dede Korkut Hikâyeleri bizim kültürümüzün ve edebiyatımızın hazinesidir ve aslında çok 

yönlü bilgi verir. Bunlardan bir tanesi de o devirdeki (MÖ 200) şifa usulleridir. Ama bu 

öyle hemen bakınca görülmez. Cümleler arasına saklanmış hatta bazılarında gelecekteki 

tedavi metotlarına dahi şifre verilmiştir. 

  

On iki ayrı hikâyeden müteşekkil Dede Korkut Hikâyeleri’nden Dirse Han Oğlu 

Boğaç Han Destanı’nda: Dirse Han, oğluna ok atarak onu vurdu. Yanına Hızır (AS) geldi. 

Üç defa yarasını eli ile sıvazladı, “Sana bu yaradan, korkma oğlan, ölüm yoktur, dağ çiçeği 

ananın sütü ile senin yarana merhemdir.” dedi, kayboldu. Bu şekildeki yara tedavi 

usulünün hemen aynısını Köroğlu (1580 yılları) Destanı’nda da görüyoruz. 

Başka bir Dede Korkut hikâyesinde, Ulaş oğlu Salur Kazan’ın evinin yağmalandığı 

destanında günümüzün en yaygın olan hastalığı olan hareketsizlik hatta obezite ile 

mücadele için sağlık önerisi tavsiye edilmektedir. Yine aynı hikâyenin başka bir 

yerinde, Karacık Çoban üç yüz kâfiri sapan taşı ile öldürdüğü hikâyede sıcak isli külün 

antiseptik özelliği ile yara tedavisinde zamanında yaygın olarak kullanıldığını bize 

söylüyor. 

Dede Korkut hikâyelerinden bir başkasında, Kam (Pay) Püre’nin oğlu Bamsı Beyrek 

Destanı’nda: Pay Püre, oğlu Bamsı Beyrek’i bir kanlı gömlek hilesiyle, 16 yıldır ölü bildi, 

daha sonra gözler 16 yıl ağlamaktan görmez oldu, Bamsı Beyrek, Şöklü Melik kâfirinin 

elinden esaretten kurtulunca da Pay Püre: “Oğlum olduğunu şundan bileyim, serçe 

parmağını kanatsın, kanını mendile silsin, gözüme süreyim, açılacak olursa oğlum 

Beyrek’tir.” dedi. Mendili gözüne sürünce Allah (CC) Teala’nın kudreti ile gözü açıldı. 

 



Burada da akrabalık yani genetik yakınlık olmasına yani kan uyumuna dikkat 

çekiliyor. Kök hücre tedavisi için âdeta müjde veriyor. Bilindiği gibi son 10-15 yıldır 

kök hücre tedavisi olarak da bilinen PRP (Platelet’ten Zengin Plazma) tedavisi ile bazı 

hastalıkların görmesini bozduğu gözler de tedavi olabiliyor. Benzer bir kıssa da tüm 

kâinatın kitabı ve yol göstericisi olan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de vardır: 

“Müjdeci gelip gömleği Yakub’un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. (Kur'an, Yusuf/12:96)” Hazreti 

Yusuf’un (AS) gömleği, babası Yakup’un (AS) görmeyen gözlerini açar. 

  

 

İşte böyle büyük bir hazine saklıyor bu hikâyeler kendi içinde. Keşfedilmeyi bekliyorlar. 

Ama eğer okuyabilirsek! 

PEKİ BİZİM OKUMADIĞIMIZ DEDE KORKUT HAZİNESİNİ KİMLER OKUDU? 

İngiliz Profesör ve Yazar, Dil Bilimci John Ronald Reuel Tolkien (J.R.R. Tolkien, 1973 

yılında öldü.), güç veren yüzüklerin efsanesi olan destan tadında Lord of the Rings 

serisini (YÜZÜKLERİN EFENDİSİ) 1949 yılında yazarak tamamladı. O yıllarda tüm 

dünya da Dede Korkut’u da tanımaya başladı. Çünkü orijinal nüshalar yurt dışındaki 

kütüphanelerdeydi. Yüzüklerin Efendisi’ndeki kötü karakter Sauron, yüzükleri yaptı, 

yüzüğü kullanan güçlü oluyordu. 

 

 



 

Yazar’a göre Sauron, Orta Dünya’daki kötülüğü, savaşları ortaya çıkaran güç, halkların 

düşmanıdır. Yüzüklerin Efendisi serisinde Sauron, bir bedene sahip değildir fakat bir 

dağın tepesinde tüm Orta Dünya’yı gözetleyen alevden bir göz (tek bir göz=Tepegöz) 

şeklindedir ve tüm gücü yüzüktedir. Yüzük sayesinde yenilmez ve baş edilemez bir güce 

sahip olur. Romanda kahraman Frodo’nun yüzüğü dağın tepesindeki alevlere atması sonucu 

gözünün yok olmasıyla Sauron yenilir. 

On iki adet küçük hikâyeden oluşan Dede Korkut Efsaneleri de (MÖ 200), en masum 

düşünceyle Dil Bilimci Tolkien’e ilham vermiş olabilir. Özellikle de Basat’ın Tepegöz 

canavarını öldürdüğü hikâye bu konuda bire bir benzerlikler göstermektedir. 

Bu hikâyede yer alan devin başının tepesinde tek ve büyük bir gözü vardır (Tepegöz). 

Tıpkı Sauron gibi. Sauron da dağın tepesinde alevli bir göz şeklindedir. Tepegöz yüce bir 

dağa gider. Tıpkı Sauron’un dağın tepesine göz olarak çıkması gibi. 

Orada Tepegöz’ün peri annesi gelip ona bir yüzük verir. Bu yüzüğü taktığı sürece 

Tepegöz yenilmezdir, her tarafı gözü hariç zırh ile kaplı gibidir. Kılıç, ok, mızrak işlemez. 

Tıpkı Sauron’un güç veren yüzükleri gibi. Hikâyede Basat’ın karşılığı, Yüzüklerin 

Efendisi’nde Frodo’dur. Basat, Tepegöz’ü gözünden yaralar ve ondan büyülü yüzüğünü alır. 

Bu şekilde Tepegöz’ü alt eder. 

Dede Korkut Kitabı’nın bilinen ilk nüshası 1815’te Almanya Dresden Millî Kütüphanesi’nde 

bulunmuştur ve “Kitab-ı Dedem Korkut” adını taşımaktadır. Kitabın ikinci nüshası ise yine 

bizde değil, 1950’de Vatikan Kütüphanesi’nde bulunmuştur. Maalesef edebiyat tarihimizin 

en önemli mirasına dahi sahip çıkamamışız. Oysa Batı bizim bu efsane eserimizden ilham 

alarak neler yapmıştır… (Yüzüklerin Efendisi dünyada en fazla satan seri kitaptır, filmi 

de 11 dalda Oscar ödülü almıştır.) Biz ise Dede Korkut Efsaneleri’ni okumamışız bile. 

 

 



 

Anadolu’da yetişen hekimlerin ilk ünlüsü, milattan hemen sonra Galen’dir. Bergama 

Tıp Okulu Galen’in deneysel çalışmalarını yaptığı bir fakültedir. Galen deneysel çalışmaya, hayvan 

deneylerine önem vermiş bir tıp adamıdır. Tıp tarihinde kalp kapakçıklarından ilk söz eden 

hekimdir. 

 

 

Milattan sonra 200’lerden sonra, daha doğrusu Galen’den sonra, tıptaki tedavi usulleri ve 

gelişmeler, kısır bir döngüye girmiş ve giderek gerilemiştir. Artık tıp gelişiminde 

duraklama devri başlamıştı ve neredeyse 600 yıl daha tıp gelişemeyecekti. 



Romalı Aulus Cornelius CELSUS, MS 40’lı yıllarda şeker hastalarında görülen şekerin 

idrarda fazlaca atımı olan GLUKOZÜRİ tanımını ortaya atmış ve kullanmıştır. Şeker 

hastalığı için DİABETES (akıp giden) adını ilk koyan hekim ise Kapadokyalı 

ARETAEUS’tur. Dünyanın belki de en çok bilinen tıbbi kelimesi olan diabetes, ilk defa bir 

Anadolulu hekim tarafından ortaya atılmıştır (MS 100’ler) ve günümüzde de yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 

 

 



Kilise, 1160’lı yıllarda “Ecclesia abhorret a sanguine!” kuralı gereği (Kilise kan dökmez!) 

cerrahi müdahaleyi tıp biliminde kabul etmiyordu. O nedenle Hristiyan Batı’da o 

yıllarda hekimlerin cerrahi müdahale yapması yasaktı. Bu yasak 200 sene sonrası ilk veba 

salgını başlayıncaya kadar devam etti. İşte böyle bağnaz bir Batı, elbette ilk emri 

“Oku!” olan ve her türlü bilimsel gelişmeye “müminin yitik malı” gözüyle bakan İslam 

tıbbıyla baş edemeyecekti ve öyle de oldu. İslam dini tüm dünyaya olduğu kadar tıp 

bilimine ve diğer faydalı ilimlere bir güneş gibi doğdu. Böylece tıp bilimi İslam dini ile 

yeniden doğdu. 

 

MS on birinci yüzyıl (MS 1000’ler) ve MS on ikinci yüzyılda (MS 1100’ler) İslam bilim 

adamlarınca tıbbın kaydettiği gelişmeyi gösterebilmiş dünyada hiçbir zaman dilimi ve 

medeniyet olmamıştır. Tıpta 1100’ler ve 1200’ler altın çağ olarak kabul edilirler. 



İslam âlimleri tüm bilim dallarında zirveye ulaşırken kendinden önceki toplumların (Eski 

Mezopotamya, Orta Asya, Uygur Türk tıbbı, Antik Mısır ve Antik Yunan, Çin, Hint, İran, 

Roma vs.) kültür ve bilimlerini de iyice etüt etmiş, o bilgilere kendi tecrübelerini de 

ekleyerek, kendileri de altın buluşlar yaparak bilimin gelişmesine en büyük katkıyı 

sağlamışlardır. 

 

 

 

İran (Sasani) Tıbbı: 

Mezopotamya tıbbından yüksek oranda etkilenmiştir. Bizans’ın zulmünden kaçan 

Hristiyan, Yunan, Nasturi (Doğu Asuriler, Asya’daki bir Hristiyan mezhebi) bilim 

adamları, Zerdüşt olan Sasani İmparatorluğu’na sığınmışlar ve bu bölgenin 

bilimde ve tıpta çok ileri gitmesini sağlamışlardır. Özellikle MS 300’lerde antik 

kent Cündişapur’da kurulan hastane bölgenin en kapsamlı hastanesiydi. 

İslamiyet’ten önce Arapların ünlü Hekimi Taifli Haris b. KELEDE tıp öğrenimini 

de burada tamamlamıştır . Hicaz’ın ünü dış dünyaya yayılan en meşhur tabibidir. 



KELEDE, o devirde ilim dili olan Farsçayı çok iyi bildiğinden bilgisini çok artırdı. 

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV), hastalandığında ve ashabı da 

hastalandığında Hekim Haris b. Kelede’ye tedavi olmuşlardır. Haris b. Kelede ’nin 

Muaviye dönemine kadar yaşadığı rivayet edilir. Bir başka rivayette de Hazreti 

Ebubekir ile aynı yemeği yiyip zehirlenerek aynı gün birlikte vefat ettikleri 

anlatılır. Haris b. Kelede’nin, kendisine “Tıp nedir?” diye sorulduğunda “TIP 

PERHİZDİR.” dediği günümüze kadar yankılanarak gelmiştir.  

 

Haris b. KELEDE ’nin Müslüman olup olmadığı bilinmiyor. Önceleri Müslüman 

değildi fakat bu konuda kesin bir bilgi yoktur. O zamanki İran (Sasani) 

sınırlarında bulunan Cündişapur âdeta bir bilim yuvasıydı. Elbette tıp bilimi de 

bundan nasibini almaktaydı. Çünkü burası dünyanın dört bir yanından baskılardan, 

zulümden kaçan ilim ve bilim adamlarının (Nasturi, Hristiyan), tıp doktorlarının 

mecburen göç ettiği yerleşim yeriydi. Görüldüğü üzere etnik veya inanç 

noktasında hiçbir özelliğe bakılmaksızın tüm bilim  adamlarına kucak açılmıştı. O 

nedenle Cündişapur Tıp Okulu ve Hastanesi (MS 260-350 yılları arasında I. ve 

II. Şapur tarafından inşa edildi.) bilimde çok ileri düzeydeydi. Cündişapur tüm 

bilimde ileri düzeydeydi. Cündişapur’un o devirdeki İranlı (Sasani) yöneticileri 

çok akıllı davranıyorlardı. Tarih iyi incelenirse, ilme değer veren yöneticilerin 

kurduğu birçok ilim merkezleri mevcuttur. 



 

Tıpkı Abbasi halifelerinin başka dildeki bilim kitaplarını Arapçaya çevirtmek için 

gösterdikleri gayret gibi ya da Endülüs Emevilerinin de ilim için benzer 

faaliyetleri gibi. Görüldüğü üzere ilmin değerini bilen yöneticiler zamanında ilim 

nerede ise güç de orada olmuştur. O nedenle ilme sahip olan devletler tüm cihana 

hâkim olabiliyorlardı. 

 

Eski dilde bimar hasta demektir. Bimarhane de hastane anlamına gelir. Eski 

dönemde hastane yerine bimarhane kullanılırdı. Ayrıca Farsça olan “maristan” 

kelimesi yılanlık anlamındadır. Yılanlık ise muhtemelen tıp ve eczacılık 

sembolünden esinlenilerek isimlendirilmiştir . Bimarhane, maristan, bimaristan, 

darüssıhha, darüşşifa, şifahane, bunların hepsi eski dilde hastane anlamına gelir. 

Bizdeki hastane sözcüğü hospitality yani konukseverlikten türetilmiştir. 

MS 550 yılı civarında Kudüs’te 200 yataklı devasa bir hastane olduğu 

aktarılmıştır. Hastaneler Batı’da dinsel kökenli olarak (manastır) iptidai şekilde, 

bakımevi gibi başlamış, dinî isimler alarak Orta Çağ’da hizmet vermişlerdir. 

Bunlara en iyi üç örnek: Paris’teki Hotel Dieu Hastanesi, Londra’daki Saint 

Bartholomew’s Hastanesi, Floransa ’daki Sta. Maria Nuova Hastanesi. 



 

 



 

MÜSLÜMAN–TÜRK HEKİMLERİN 

TIP TARİHİNDEKİ DERİN AYAK İZLERİ: 

İslamiyet’in ilk yıllarında Hazreti Peygamber’imiz devrinde uygulanan tıp ekolü, Hint tıbbı 

ve Yunan tıbbından etkilenmiştir. Sevgili Peygamber’imiz, sadece hasta iken değil, sağlıklı 

olduğu zaman da hekime başvurur, ashabına da böyle yapmasını öğütlerdi. Çok sıcak 

günlerde öğle namazını bile geciktirirdi. Sofrada bal ve çörek otu ilk tavsiyesiydi. İlim ve 

âlimlere çok değer verirdi. Onun elçisi ve peygamberi olduğu tarihle (MS 611), yüce 

Allah’tan gelen İslam dini ile, çok yakın bir gelecekte, Galen’den sonra (MS 200) 

gerilemiş olan tıp ilmi, yeniden yükselecek, 1000’li yıllarda (MS 1100, 1200) 

Müslümanların elinde zirve yapacaktı. Bu süre içerisinde geçen 600–700 yıl süresince 

Müslüman bilim adamları dünyayı aydınlatırlarken gayrimüslimlerin hâkim olduğu dünyanın 

diğer yarısı ise Orta Çağ’ın zifirî karanlığında bilimden uzak bir yaşam şekline 

mahkûmlardı. 

RUFEYDE EL ENSARİYYE (MS 627): 

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) emriyle Hendek Savaşı sırasında ilk sahra 

hastanesi, Mescid-i Nebevi’nin (Medine’de sevgili Peygamber’imizin evi ve mescidinin bulunduğu 

yer) hemen yanında kurulmuştur. Bu hastanenin baştabibi de bir kadın doktordur. İsmi Rufeyde El 

Ensariyye’dir. Düşünün! İslam’da ilk kadın doktor! Bilim ve kadına verilen değer burada kendini 

gösteriyor. Bir başka kadın Tabip Şifa binti Abdullah el–Kurayşiyye (M.S.640) de cilt 

hastalıklarının tedavisinde çok ünlüydü. Bir başka kadın tabip, ilaç yapımında çok ünlü Zeynep et-

Tabiba’dır. 

 



 

Maserceveyh El-Basri: 

İslam dünyasında ilk tıp kitabı çevirisini yapan Maserceveyh El-Basri isimli Pers asıllı bir Yahudi 

hekimdir. Papaz Ehron’un tıp kitabını Arapçaya çevirmiştir. İslam âleminde ilk tıp kitabı çevirisi 

budur. Bu çeviri Emevi Halifesi Mervan döneminde olmuştur. 

 

 

 

 



 

İlk İslam Hastanesi (Velid İbn Abdülmelik Hastanesi): 

Bugünkü anlamda yerleşik ilk İslam hastanesi, MS 707 yılında Emeviler devrinde Şam’da kurulan 

Halife Velid İbn Abdülmelik Hastanesidir. Bu hastanede körler ve cüzzamlılar için ayrı bölümler 

de vardır (tecrit). İkinci hastane Kahire’de, üçüncü hastane ise Abbasi Halifesi Mansur 

tarafından Bağdat’ta kurulmuştur. 

 

 

 



 

Emevilerden sonra Abbasilerin İslam’ı daha güzel tanıtmaları, Türklerin de İslam’la 

şereflenmesine vesile olmuştur. Milattan sonra 751 yılında TALAS Savaşı’nda Abbasi 

Devleti ile Çinlilerin savaşında, Karluklar (Türk devleti) Abbasilere yardım ettiler ve 

Çinliler yenildi, Asya’ya geri çekildiler. Türklerin İslam dini ile ilk yakınlaşması bu şekilde 

oldu. 

 

 

 



 

Abbasiler döneminde bilim dışarıdan ithal edilerek tüm İslam âleminin hızlı bir şekilde 

aydınlanmasının önü açıldı. Süryani, Hristiyan, Farsi hekimlerin yazdıkları tıp kitapları, 

büyük paralar karşılığında tercüme edilip Arapçaya çevrildiler. Bu konuda Abbasi Halifesi 

Mansur çok gayret gösterdi. Bağdat kurulduktan sonra Abbasi Halifesi Harun Reşid de 

Cündişapur’daki hastaneyi hekimleriyle birlikte Bağdat’a taşıttı. Böylece İslam 

medeniyeti şimdinin tabiriyle “teknolojiyi transfer ederek” tıp alanında ciddi ilerlemeler 

kaydetmiştir. Bundan sonra ise en az 700 yıl süresince tıptaki gelişmelerin merkezi ve 

lideri konumunda olacaktır. 

 

 

 



 

İslam’da tıp, en hızlı gelişmesini Abbasiler döneminde göstermiştir. Abbasi dönemindeki 

tıp çalışmaları, aslında tıpta tercüme dönemi olarak da adlandırılabilir. 

 

Cündişapur’da tıpta çok maharetli, bilgili bir aile vardı. Adı BUHTİŞU Ailesi’ydi. 

Bunlar, Abbasi halifesinin hastalık durumlarında onları Bağdat’a davet etmesiyle orada 

hizmet vermişlerdir ve tıbbın ilerlemesine katkıda bulunmuşlardır. Tıbbın İslam 

âleminde bu kadar ilerlemesinde Abbasi halifelerinin bilim ve tıbba önem vermesi de 

başrol oynamıştır. 

 

 



 

 

 



 

CABİR İBN HAYYAN (MS 720–815): Aslında kimyanın babasıdır. Kimya, simya, zehirli 

maddeler, cıva, taşlar-cevherler-madenler, koku, zooloji, Ay-Güneş, su ilgilendiği 

konuların başında gelir. Cabir İbn Hayyan’a göre canlılar yapay olarak tüpte üretilebilirdi 

(günümüzdeki tüp bebek çalışmalarının ilk kuramı), ayrıca insan vücudundaki geometrik 

yapıya uygun olarak matematik dengesini bozmaz ise ömrünü uzatır diye görüşleri vardı. 

Suyu damıtmış, altını eriten kral suyunu bulmuş, birçok asidi bulmuştur. 

 

 

 

 



 

TABERİ (MS 781–864): Gayrimüslim iken, Kur’an-ı Kerim’i okuyunca, hak dinin İslam 

olduğunu anlayarak Müslüman olmuştur. Cabir İbn Hayyan’dan sonra ilk Müslüman tabip 

Taberi’dir. Yazdığı en ünlü tıp kitabı Hikmet Cenneti’dir. 

 

 

 



SABİT İBN KURRE (MS 835–902): Batı’daki ismi THEBİT’tir. Gayrimüslim iken sonra 

olgunluk çağında Kur’an-ı Kerim’i okuyunca Müslüman olmuştur. En önemli buluşu ise 

ameliyatlarda hastaya anestezi uygulaması için kullanılan anesteziyi Batı’dan tam 1000 yıl 

önce bulmasıdır. 

 

 



 

RAZİ (MS 856–924): Razi, çalışmalarında bulgu, gözlem ve deneye çok önem vermiştir. 

Maymunları yeni ilaçları insanlara vermeden önce deney amaçlı kullanırdı. Kendi icat 

ettiği cıvalı ilaçlar, döneminde meşhurdu. Doktorların bugün dahi sabah–akşam yaptıkları 

hasta vizitini ilk uygulayan da Razi’dir. Çok hacimli ve önemli tıp kitapları yazmıştır. 

Yazdığı kitaplar Batı'da defalarca basılmış ve okutulmuştur. Kızıl hastalığı ve kızamık 

hastalığının birbirinden farklarını ortaya ilk koyan ve bu konuda kitap yazan da 

kendisidir. Çocuk hastalıklarıyla ilgilenen tarihteki ilk hekim RAZİ’dir. KONSÜLTASYON 

yani bir hekimin hastayı başka bir hekimin bilgisine danışarak teşhis ve tedavi yapması 

fikrini de ilk olarak dünyada RAZİ ortaya atmış ve uygulamıştır. Ameliyatlardan sonra 

cerahatin dışarı akmasını sağlayıcı fitil icat etmiştir. Alerji üzerine ilk eser yazan 

RAZİ’dir. Razi aynı zamanda lambalarda kullanılan gaz yağını ham petrolü damıtarak 

üretmiştir. 

 



 

EBU ZEYD EL BELHİ (MS 849–934): Bedenî hastalıkların yanında ruhani hastalıklarla 

da ilgilenmiştir. Ruhani hastalıklar için yazdığı kitap İslam âlimleri içinde ilk yazılı metin 

kabul edilir. 

 

 

ALİ İBN ABBAS EL-MECUSİ (?–994): Mecusi bir aileden geldiği için lakabı Mecusi’dir 

fakat kendisi Müslüman olmuştur. Yazdığı tıp kitapları Batı’da da çok rağbet görmüştür. 

Başta Salerno Üniversitesi ve diğer üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Tıp 

dünyasında kılcal damarların varlığından ilk bahseden hekimdir. 

 



Gemileri Yakan Tarık Bin Ziyad (Endülüs’ün Fethi) 

Her şey Vizigot Kralı’nın İspanya halkına baskı ve zulüm yapması ile başladı. 

Bunun üzerine İspanya Kralı, Müslümanlardan (Emevilerden) yardım istedi. 

(Gotların iki büyük kolu Ostrogotlar ve Vizigotlardır, Cermen kavmidir, Vizigotlar Hun Türklerinden kaçıp Avrupa’ya 

yerleşmişlerdir.) Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam ordusu bölgeye gönderildi. İspanya’ya geçen 

İslam ordusu MS 711 yılındaki Kadiks Zaferi ile İber Yarımadası’nı fethetmişti. Benzer 

nedenlerle Avrupa’daki ilerleyiş Fransa’da Franklarla yapılan Puvatya Savaşı’na kadar sürdü (732). 

Endülüs’ü fetheden Emevi Komutan Tarık Bin Ziyad, başarıyı garantiye almak için karaya çıktığı 

gemileri yaktırmış ve şöyle demiştir: “Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi 

düşman. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır. Düşmanın 

silahı, teçhizatı ve erzakı boldur. Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız, erzak olarak da 

düşmanın elinden sahip olabileceğiniz vardır.” 

 

Böyle bir inanmışlık ve motivasyon elbette İslam ordularına Endülüs İslam Devleti’ni kurduracaktı. 

Fakat Endülüs İslam medeniyetini yönetenler, üç semavi dini (Yahudilik, Hristiyanlık ve 

Müslümanlık) de bir arada aynı coğrafyada hatta aynı sokakta barış, yardımseverlik ve komşuluk 

duyguları içinde yönettiler. Tıpkı kendilerinden yaklaşık 600 sene sonra tarih sahnesine görkemli 

bir giriş yapan Osmanlılar gibi. Osmanlılar da Orta Doğu’yu sömürmeden, köleleştirmeden, 

ötekileştirmeden, özellikle Kudüs’ü üç semavi dinin rahat ibadet yapmaları ve iyi komşuluk ilişkileri 

ile yöneteceklerdi. 



Endülüs’te Bilimin Zirveye Çıkışı: 

Endülüs (al-Andulus) genel anlamda 711-1492 yılları arasında İber Yarımadası’nda 

Müslümanların hâkimiyeti altında bulunan bölgelere verilen isimdir. 

Günümüzde ise Endülüs (Andalucia), Güney İspanya’da özerk bölgenin adıdır. Başkenti 

Sevilla’dır. Başlıca büyük şehirleri Almeria, Cordoba, Granada, Malaga’dır. Tarihteki 

Endülüs’ün başkenti ise Kurtuba’dır (Cordoba). 

Abbasilerin MS 750 yılında Muaviye ile başlayan Emevi Devleti’ni yıkmasıyla, Emevi soyundan 

gelen I. Abdurrahman, İspanya’ya giderek burada 756 yılında ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ’Nİ 

kurdu. İber Yarımadası’nda sırasıyla Gırnata Emirliği, Kızıloğulları Devleti derken İslam’ın nuru ile 

bilim ve medeniyet gelen İber Yarımadası’ndan İslam sancağının barbarca indirilmesine kadar 

İspanya'da Müslümanların hâkimiyeti 781 yıl devam etti. Neredeyse 800 yıl (1500 yıllarına 

kadar) İspanya, İslam medeniyetinde kaldı. 

 

 



Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti Kurtuba (Cordoba) oldu, şehir derhâl modern bir havaya 

sokuldu, inşaatlar yapıldı, saraylar ve camiler yapıldı. Kurtuba öyle hâle geldi ki o devirde 

Avrupa’da ilk üniversitesi olan ve sokak aydınlatması olan şehir unvanını aldı. Bu imaret yapımı 

sonunda Kurtuba’da 200.000 ev, 600 cami ve medrese, 800 hamam, 50 hastane, 70 halk 

kütüphanesi ve çeşitli sanayi tesisleri ortaya çıktı. İslam Kurtuba’da bir güneş gibi doğmuştu 

âdeta. İslam hâkimiyetindeki Endülüs’te, 960’lı yıllarda Halife İkinci Hakem, meşhur Kurtuba 

Kütüphanesi’ni yaptırdı. Burada 600.000’in üzerinde kitap vardı. Bu durum, dünyadaki tüm ilim ve 

bilim adamlarını Kurtuba’ya çekti. Çünkü Hristiyan Avrupa’daki kütüphanelerdeki tüm kitapların 

sayısı ancak 1000 kadardı. Kurtuba’da Müslüman halkın %99’u okuma yazma bildiği için, yılda 

yazılan kitap adedi bile 50.000 civarındaydı. Kurtuba her yönüyle göz kamaştırıyordu. 

 

Kurtuba, İslami dönemde gümüş ustalarıyla ve kitaplar kaplanan ince ve parlak renklere sahip bir 

deri türüyle (cordoban), pamuklu dokumacılığıyla meşhurdu. Yapımına 786 yılında başlanan Kurtuba 

Camii’nde aynı anda 30.000’e yakın Müslüman namaz kılabiliyordu. 

 

 

Gırnata (Granada) şehrinde İslam sanat ve estetiğinin zirvesi olan Elhamra Sarayı aynı zamanda 

bir kaledir. Sarayın duvarları kırmızı tuğladan olduğu için Arapça el-hamra adı verilmiş. Saray 

duvarlarında sık sık tekrarlanan yazı, “Allah’tan başka galip yoktur.” yani “La galibe illallah.” 

yazısıdır. 

Bir önemli kraliyet sarayı da Sevilla’daki Emevi sarayı Alkazar’dır. 



 

Endülüs tıbbı, tıp uygulama ve bilgilerini Müslümanların yeryüzündeki zirveye taşıdıkları 

dönemi ifade eder. 1000’li yıllarda Müslümanların sahip oldukları tıp bilgisi, Hristiyan 

Batı’dan, Avrupa’dan en az 600 sene ilerideydi. O yıllarda Müslümanlar tıp konusunda 

branşlaşmışlardı, cerrahlar ayrı, dâhiliyeciler ayrıydı. Aynı yıllarda Hristiyan Avrupa’da 

(Paris ve Londra’da) cerrahlık görevini berberler devralmıştı. Mesleki bilgi ve disiplin yok 

denecek kadar azdı. Aslında İslam bilginleri ile bilimde Rönesans, Endülüs markası ile 

Batı’dan tam 500 sene evvel İslam ikliminin hâkim olduğu topraklarda olmuştu. Ama Batı, 

yaptıkları Rönesans’ı öve öve bitiremezken bizim yerli malı aydınlarımız bile bizim 

Rönesans’ı yakalayamadığımızı, o nedenle geri kaldığımız söylerler. Oysa neden Endülüs’ün 

izini süremediğimizi sorgulamaz. Aslında vurgulanması gereken budur. 

 

 



 

Rekonkista ya da İspanyolca Anlamı Yeniden Fetih (!): 

Rekonkista (Reconquista), Endülüs döneminde İber Yarımadası’ndaki Hristiyanların 

Müslümanların varlıklarını ortadan kaldırma faaliyetleridir ve 1492 yılında son Endülüs 

İslam devletinin yıkılmasıyla başarıya ulaşmıştır. Bu faaliyet yüzyıllar içinde sinsice 

olmuş, birdenbire ortaya çıkmamıştır. Örneğin Kurtuba, 1236 yılında Kastilya-Léon Kralı 

III. Fernando tarafından ele geçirilmişti zaten. Kurtuba’nın tekrar Hristiyan 

hâkimiyetine girmesiyle birlikte Kurtuba’nın nüfusu 800.000’den 50.000’e kadar 

düşmüştür. 
 

Rekonkista’nın tamamlandığı 1492 yılından sonra hem malda hem canda hem de bilimde 

tam bir kıyım yaşandı. Öncelikle Müslümanların Hristiyanlarla birlikte hoşgörü ve iyi 

komşuluk ilişkileri gereği beraber yaşadığı Yahudiler (Sefaradlar) Hristiyanların ilk 

gözüne batanlardı ve derhâl sürgün edildiler. (Onlara kucak açanlar da yine 

Müslümanların yeryüzündeki güçlü temsilcisi Osmanlı Devleti olmuştur.) Müslümanların 

ise kendi kıyafetlerini terk etmeleri ve Hristiyan gibi giyinmeleri şart koşuldu, aksi 

takdirde onlar da sürgün edildi ya da öldürüldüler. En acımasız katliam da bilimde oldu. 

Kütüphaneler yakıldı, yaklaşık 1 milyon el yazması kitap yakılarak insanlığın geçmişi 

olduğu kadar geleceği çalındı. Çünkü yüzyıllar sonra Nobel ödüllü Bilim İnsanı Fizikçi 

Pierre Curie, “Endülüs’ten bize kalabilen 30 kitapla ancak atomu parçalayabildik. Eğer 

Hristiyanların yaktığı 1 milyon kitabın yarısı bile bize intikal edebilseydi şimdi uzayda 

galaksiler arasında geziyorduk.” demiştir. Bu bile tahrip edilen, âdeta yok edilen 

Endülüs’ün dünyanın gelişmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 

 

 

 

 



ZEHRAVİ (MS 936–1013): Batılılar kendisine ALBUCASİS derler. Bugün tıpta cerrahi 

branşlar var ise cerrahinin babası odur. Endülüs’te, Kurtuba’da doğmuştur. Asrının Emevi 

hükümdarlarının hekimbaşı olmuştur. Cerrahide kullandığı aletlerin çoğunu kendi icat 

etmiştir. Cerrahi dikişler için hayvan bağırsağından ip yapıp kullanan ilk kendisidir. 

Hemofili hastalığına ilk teşhis koyan hekimdir. Böbrekten taş çıkarma ameliyatı yapan ilk 

hekim kendisidir. Makat gelişi doğumlarda ilk ameliyat uygulayan hekimdir ve Avrupa 

bunu Hekim Walcher ile 900 sene sonra bulabildi… Tıpta yazdığı 30 ciltlik dev eser ilk 

tıp ansiklopedisidir. 

 

 

 



 

 

Zehravi (Ebul Kasım), birçok ilk uygulamaya imza atan dev bir tabiptir. İlk olarak idrar 

sondasını o kullanmıştır. Yaraları ateş ile dağlarken altın madenini kullanırdı. Ağız 

muayenesinde daha iyi muayene yapabilmek amacıyla dil kökünü bastırmak için düz bir 

kaşık kullanan (Günümüzde abeslang deniyor.) ilk hekim Zehravi’dir. Bugün bile kullanılan 

yüzlerce cerrahi aleti tasarladı, paslanmaz çelikten üretti. Ortopedist olarak diz kapağı 

ameliyatlarını yapan ilk hekimdir. Sığır dişlerini kullanarak ilk takma dişi uygulayan hekim 

Zehravi’dir. Damıtıcı olarak kömürü kullanan ilk tıp adamıdır. Öğrencilerini çok 

cesaretlendirirdi, çoğu ameliyatları gözetiminde onlara yaptırırdı. 



 

Bilim tarihinde buluşları, icatları, çalışmaları en çok çalınan iki bilim adamı vardır. 

Bunlardan birisi Ebul Kasım Ez-Zehravi’dir. Diğeri de Osmanlı coğrafyası içinde 

doğan, çocukluğu o topraklarda maya tutan Nikola TESLA’dır. Günümüzde modern 

cerrahinin hekimleri tıp adına hangi bilgiye sahipler ise Zehravi de o bilgilere haizdi. 

Çünkü birçok bilgi kendine aitti. Fakat Avrupalı cerrahlar, o bilgiler kendilerine ait imiş 

gibi, hem de Zehravi’den 500 yıl sonra, o gelişmeleri çaldılar ve kendileri bulmuş gibi 

bilim dünyasına empoze ettiler. Ama bugün tarihin kaynaklarla okunmasıyla gerçekler 

yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başlamıştır. Aynı şekilde Nikola TESLA da buluşları en 

çok çalınan dahi bilim adamıdır. Nikola TESLA konusuna ayrıntılı giremiyorum fakat 

değerli okuyuculara mutlaka TESLA’nın biyografisini okumalarını şiddetle öneririm. 



 

 



 

İBN SİNA (MS 980–1037): Tüm dünyanın kabul ettiği, Hipokrat ve Galen’den de büyük 

dediği Türk tabibidir. On yaşında Kur’an’ı ezberleyip hafız olmuştur. Daha sonra da tıp 

ilimleri okuyarak 17 yaşında doktor olmuştur. Beş cilt olarak yazdığı Tıbbın Kanunu 

kitabının etkisi kıtaları aşmıştır. Batı’da doktorluğun tanımı yapılırken “Tabip olmak, İbn 

Sinacı olmaktır.” denmiştir. Şeker hastalarında idrar testi yaparak onlara teşhis koyan 

tıp tarihindeki ilk hekimdir. Kendine has bulduğu nabız inceleme yöntemiyle kalp ve 

damar hastalıkları teşhisi koyuyordu. İbn Sina yine tıp tarihinde ilk defa olarak menenjit 

hastalığının çeşitlerini gösterdi. 

 

 

 



 

 

İbn Sina, gerçek anlamda modern tıbbın babasıdır, Arapça yazdığı el-Kânûn fi’t-Tıbb 

kitabı (Tıp Kanunları) Batı dillerine 87 defa çevrilmiş, sadece 1500 yılına gelinceye kadar 

tam 16 defa Latinceye (Canon Medicina) çevrilmiştir. Batılıların Avicenna dedikleri İbn 

Sina’nın yazdığı bu müthiş tıp kitabı tam 600 sene Avrupa’da başvuru yapılacak tıp kitabı 

diye okutulmuştur. Çoğu bilgileri bugünkü modern tıpta dahi geçerlidir. Hatta günümüzde 

fitoterapi, aromaterapi bilgilerinin ana kaynağı bu kitaptır. Beş ciltlik bu kitabı İbn Sina 

Cürcan’da yazmaya başlamış, Rey şehrinde devam etmiş, Hemedan’da tamamlamıştır. 

 

 



 

Beş cilt olan el-Kânûn fi’t-Tıbb kitabının bölümleri: Anatomi ve fizyoloji bilimlerini 

içeren genel tıp bilgilerinin verildiği birinci bölüm yani Külliyat, basit ilaçların farmakoloji 

bilgisiyle verildiği ikinci bölüm yani Müfredat, hastalıkların patolojisinden, seyrinden, 

tedavi usullerinden, koruyucu tıptan söz eden üçüncü bölüm yani Mualacat, ateşli 

hastalıklardan, yara ve cerahatlerden, zehirlenmelerden, deri hastalıklarından ve cerrahi 

operasyonlardan bahseden dördüncü bölüm yani Hummiyyat, son olarak da kompleks 

ilaçlardan bahseden beşinci bölüm yani Mürekkebat’tır. 

 

İbn Sina çağının belki de 500 yıl ötesinde bir hekimdi. Bugün teşhis konulan ve etkeni 

bilinen birçok hastalığa o tarihlerde açıklama getirmiş, dolayısıyla çabuk bilinmelerini 

sağlamıştır. Örneğin “Sıtma ve malarya gibi hastalıklar daha ziyade bataklıkta ve sazlık 

bölgelerde yaşayan insanlarda görülür.” demiştir. Kendisinden yüzyıllar sonra gelen 

hekimler bu tespitin üstüne sivrisinek faktörünü koyarak hastalığı bu sayede 

tanımlamışlardır. Farelerin veba hastalığına sebep olduğunu bulmuştur. Felçlerden 

enfeksiyonlara kadar her hastalığın teşhisi ve tedavisi ile ilgili ciddi görüşler bildirdi, bu 

görüşlerin çoğu bugün bile geçerlidir. 

 



 

İbn Sina, veba (kara ölüm) konusunda bugün bile ciddi tartışmalara konu olacak bir görüş 

ortaya atmıştır. Bu büyük hekim yeryüzünde veba salgınının ortaya çıkışıyla gökte 

kayan yıldızların, kuyruklu yıldızların paralellik gösterdiğini ortaya attı. Büyük bir 

gözlemdi bu. Öyle ki bugün bile tartışma konusudur. Ona göre kuyruklu yıldızlar ile yani 

yıldızın kaymasıyla dünyadaki atmosfer havası değişir, şiddetli rüzgârlar, fırtınalar, 

veba sonucunda ölenlerden mikrobu daha kolay etrafa yayarlar. Atmosfer havası kirlenir. 

Sokaklarda gömülmeden bekleyen, çürümüş cesetler, bu cesetlerden çıkan mikropların su 

kaynaklarını da enfekte etmesiyle veba daha da yaygınlaşacaktır. İbn Sina veba salgını 

konusunda o zaman bahsettiği bir önemli gözlemde bu hastalığın ortama yayılmasında ve 

salgın yapmasında en önemli unsurların FARE’ler olduğundan bahsetti. Bu o zaman için bir 

ilkti. 

 



 

 

İbn Sina, diyabet hastalığına “ABDULAB” yani SU ÇARKI demiştir. Şekerli diyabet 

hastalığı (diabetes mellitus) ile şekersiz diyabet (diabetes insipidus) arasındaki farkı ilk 

İbn Sina bulmuştur. İbn Sina, şekerlinin idrarının bal tadında olduğunu, çok idrara 

çıkmanın bu hastalığın bir özelliği olduğunu (poliüri) vurgulamıştır. 

 

 



 

KEHHAL (?–1039): Uzun adı Şerefeddin Ali İbn İsa’dır. Göz doktorlarının piridir. 

Yazdığı göz hastalıkları kitabındaki tıbbi bilgiler tam 800 sene Orta Doğu’ya ve Batı’ya 

ışık tutmuştur. Miyop ve hipermetrop hastalıklarından ilk bahseden hekimdir. Onun 

yaptığı katarakt cerrahi yöntemi bu yüzyılın başına kadar tüm göz hekimlerince 

kullanılıyordu. Kehhal, tababette daha ziyade göz hastalıklarını tedavi ediyordu ama 

genel tababeti de elden bırakmıyordu. Tüm vücut sağlığı için hastalarına düzenli sportif 

aktiviteyi tavsiye eden ilk hekim olma özelliğine sahipti. 

 

 

 



 

İBNÜ’L HEYSEM (MS 965–1040): Aslında optik ve fiziğin dehasıdır ama yaptıkları görme 

fizyolojisini de aydınlatmış, göz hekimliğine büyük bir fayda sağlamıştır. İbnü’l Heysem’den önce, nesnelerin 

ışık çıkardıkları, o nedenle görünür hâle geldikleri yaygın tıbbi görüş iken Heysem bunun doğru olmadığını, 

nesnelere çarpan ışığın göze gelmesiyle nesnelerin görüntülerinin göz sinirleri yoluyla beyne iletildiğini ve 

görünür hâle geldiğini söylemiştir. Karanlık oda deneyleri ile optik ve görmeyi bugünkü hâliyle açıklamıştır. 

Gözün katmanlarının görmedeki rollerini de ayrıntılı olarak açıklamıştır. 

 

 



EL BİRUNİ (MS 973–1051): Tüm dünyanın kabul ettiği Orta Asyalı (Harezm’de –

Türkmenistan, Özbekistan- doğdu.) evrensel Türk dehası, botanik ve eczacılık dâhisi, 

astronom, matematikçi. Yazdığı bir nevi ansiklopedi olan eczacılık kitabındaki şifalı 

otların isimlerini Türkçe dâhil 7 farklı dilde yazmıştır (Arapça, Farsça, Hintçe, 

Süryanice, Yunanca, Sanskritçe). Eserlerinde Kur’an ayetlerinden de örnek verirdi. Biruni 

bir müddet İbn Sina ile de birlikte çalışmalar yapmış, iki deha insanlığa ve güzel dinimize 

de büyük hizmetler yapmışlardır. Biruni kıble tayini için matematik yöntemi geliştirmiş, 

dünyanın hem güneş etrafında hem de kendi ekseni etrafında döndüğünü Kopernik’ten 

tam 500 sene evvel bulmuştur. Dünyanın yuvarlak olup yer çekimi olduğunu Newton’dan 

yüzyıllar önce ortaya koymuştur. 

 

 

 



 

ALİ BİN RIDVAN (MS 998–1068): Hastaların tedavisine moral gücünü de katan öncü hekimdir. 

Devamlı güler yüzlü olduğu söylenir. Hastaların tedavisinde ona moral vermenin tedavinin yarısı olduğunu 

söylemiştir. Bir hekimin düşmanını dahi tedavi ederken ona moral vermesi gerektiğini söylemiştir. 

 

 



 

SELÇUKLU İMPARATORLUĞU ve ENDÜLÜS DÖNEMİ TIBBI: 

Kınık Boyu Ordu Komutanı Selçuk Bey’in tabi olduğu Kınık boyu, Göktürkler döneminde 

Asya’da kurulan Türk birliklerinden biridir, Göktürk birliğinin yıkılmasından sonra ise 

batıya doğru girişilen göç hareketlerine katılarak Hazar Denizi’nin güneyine yerleşerek 

bu bölgeyi kendilerine yurt edinmişlerdi. Böylece Oğuzların KINIK boyundan gelen Büyük 

Selçuklu Devleti, 1037 yılında Türk boylarından biri olan Oğuzların (Uzlar) da büyük 

desteğini alarak devlet hâline gelerek bağımsızlığını ilan etmiş, Bağdat kentini başkent 

yaparak önce Mezopotamya, sonrasında Anadolu ve Asya boylarına kadar sınırlarını 

genişleterek dönemin en büyük Türk devleti hâline gelmiştir. 

 

Yüz yaşına kadar yaşayan Selçuk Bey, başarılı bir ömrün sonunda 1009 yılında vefat 

ettiğinde veliahdı Aslan Bey’e koca bir beylik bırakmıştı. Selçuk Bey’in oğlu Arslan Bey, 

babasından devraldığı beyliğini daha da güçlendirecek, Büyük Selçuklu Devleti’nin 

temellerini atacaktır. 

 

 



 

Dandanakan Savaşı’nı kazanan, böylece tarih sahnesine çarpıcı bir giriş yapan Selçuklular, 

Dandanakan Savaşı sonrası, Mesut Han’ın geri dönmeyerek saltanatına sahip çıkmamasını bir 

fırsat olarak değerlendirip Gazne sarayına girerek yine bir Türk devleti olan Gazne Devleti’nin 

hazinesini savaş ganimeti olarak alan Selçuklular, artık hem geniş bir bölgeyi hâkimiyetleri altına 

almış, hem de Gazne ganimetleriyle hazinesini doldurmuştu. 

 

Anadolu Selçuklu Devleti’ni de Süleyman Şah kurmuştur (1077). 

 



 

İlk Selçuklu Hastanesi Nişabur’da Nizamülmülk Hastanesidir: 

Büyük Selçuklu Devleti (1040–1157) kurulduktan sonra Alparslan’ın oğlu Melikşah’ın veziri 

NİZAMÜLMÜLK, Nişabur’da kendi adıyla bir hastane inşa ettirdi (1092). Yaygın kanaate göre bu 

hastane, Büyük Selçuklu Devleti’nin yaptırdığı ilk hastanedir. 

 

 



 

Alparslan 1071’de Anadolu kapılarını açıp milletimize Anadolu’yu armağan ettikten sonra, tahta 

geçen oğlu Melikşah, bilindiği gibi Büyük Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemini inşa etmiştir. 

 

Melikşah çok büyük ve tedbirli, uzakları yakın diye görebilen muazzam bir liderdi. Kurdurduğu 

seyyar hastane, sefer ve gazalarda hep askerin yanındaydı ve bu seyyar hastaneyi 200 deve 

çekiyordu. 

 

 



 

Anadolu’daki İlk Hastane Mardin’de İnşa Edilmiştir: 

Anadolu Selçukluları (1075–1308) Anadolu’da yerleşmişlerdir, birçok hastane ve imarethane, 

kervansaraylar yapmışlardır. Ama yine de Anadolu’da ilk hastaneyi inşa etme şerefi, Alparslan’ın 

komutanı olup Mardin civarında oğulları tarafından beyliği kurulacak olan Artuk Bey’in adıyla 

yaşayacak Artukoğlu Beyliği’ne (1102-1409) nasip olacaktır (1108). Anadolu’daki ilk hastane 

Mardin’de Artukoğulları Beyi Necmeddin İl-Gazi tarafından kardeşi Eminü’ddin adına 

yaptırılmıştır. Aslında hastanenin inşaatına Eminü’ddin başlamıştır fakat ömrü vefa etmediğinden 

inşaatı Necmeddin İl-Gazi tamamlamıştır. 

 

 

 



 

İKİNCİ İBN ZÜHR (MS 1091–1162): Endülüs’te, Sevilla’da yaşayan ve sülalenin 

tamamı hekim olan Zühroğulları hanedanının en meşhuru olan, hanedanın yetiştirdiği 

üçüncü hekimidir. İbn Zühr isimli hekimlerin de ikincisidir. Batı ona AVENZOHR 

demiştir. Literatüre ilk diyet önerisi Zühr ile girmiştir. Rahatsızlıkların psikolojik 

nedenlerini de ortaya koymuş, psikosomatik hastalıkları tanımlamıştır. Kalp dış zarında 

meydana gelen bir tümörün tasviri ve orta kulak iltihabı teşhisi bilime katkılarından 

sadece ikisidir. 

 

İBN TUFEYL (MS 1105–1185): Endülüs’te, Granada’da doğan, Batı’da Abu Bacer ismiyle 

ünlenen bir hekimdir. Sarayın başhekimidir. Meşhur bir hekim ve cerrah olduğu kadar 

yazdığı YAKZAN Oğlu Hayy (Uyanık Oğlu Diri’nin Hikâyesi) isimli kitabı ile de 

ünlenmiştir. Bilimsel bir ada yaşantısını anlatan romandır. Romanın konusu ilk insanın 

adada yaratılması ve yaşamıdır. Bu eserden ilham alınarak Batı’da tam 600 sene sonra 

Robinson Crusoe romanı yazılmıştır. 

 

 

 



 

İBN RÜŞD (MS 1126–1198): Endülüs, Kurtubalıdır, Batı’da Averroes ismiyle ünlenen 

bir hekimdir. İbn Zühr’ün öğrencisidir. İbn Tufeyl çok yaşlandığını ileri sürerek saray 

baştabipliğini İbn Rüşd’e devretmiştir. Birçok yazılı eser bırakmıştır. Retinanın görmede 

esas rol aldığını ilk söyleyen hekimdir. 

 

 

 



 

Anadolu’daki ilk Selçuklu hastanesi Kayseri’deki Gevher Nesibe Sultan 

Darüşşifasıdır. Dünyada bir ilktir. Hem tıp fakültesi hem üniversite hem de üniversite hastanesi 

bir külliye içinde yapılmıştır. Ama hikâyesi hazindir. Selçuklu Sultanı Birinci Gıyaseddin 

Keyhüsrev’in kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu ordusunda bir komutana âşık olur. Fakat 

ağabeyi Sultan’ı komutan ile değil, devlette görevli pervanecibaşı ile evlendirmek ister. Komutan 

savaşta şehit olur. Selçuklu Devleti’nde pervanecibaşı (tapu kadastro), divan başkanı idi, arazi 

defterlerindeki has ve dirliklerle ilgili kararları düzenlemekteydi. Buna rağmen Gevher Nesibe 

Sultan gönlünü ordu komutanına kaptırmıştı ve şehit olduğu haberi kendine ulaşınca yıkılmıştı. Bir 

müddet sonra Gevher Nesibe Sultan verem (akciğer tüberkülozu) hastalığına yakalandı. Artık son 

günlerini yaşıyordu. Ağabeyi I. Gıyaseddin Keyhüsrev çok pişman olmuştu. Ölüm döşeğinde 

ağabeyine elinde olan parayı verdi ve kendi adına, insanların para ödemeden şifa bulacağı 

(darüşşifa) bir hastane ve beraberinde bir üniversite yaptırmasını vasiyet etti. Hastanenin 

bittiğini görmeye ömrü vefa etmese de ağabeyi bu vasiyeti yerine getirdi (1204-1206). 

 

 

 



 

Dünyada doktor yetiştiren ilk üniversite Selçuklu Türklerine nasip olmuştur (Gevher 

Nesibe). Orta Çağ Avrupa’sında MS 1100’lerde Salerno’da tıp okulu (doktor yetiştiren bir 

okul) kurulmuştu ama bu gerçek bir üniversite değildi. Milattan sonra 1200’lü yıllarda 

sırasıyla Bologna, Paris, Oxford, Salamanca Üniversiteleri kuruldu. 

 

 

 



Ecdadımızın bilimde, tıpta ve insanlıkta Avrupa medeniyetlerinden katbekat ileride ve 

ulaşılması güç bir zirvede olduğunu görmek, her Müslüman Türk evladının geçmişinden 

güç ve ilham alarak gelecekte yapabileceği atılımları işaret etmektedir. 

 

 

 



 

CEZERİ (MS 1136–1206): 

Aslında fizikçi ve mekanikçidir. Fakat dünya tarihinde ilk robotu yapması, otomasyonu bulması, zekâsı, bugün 

bile hayretler verecek kadar eser üretmesi ve tıp alanında da hacamat işlemlerinde kan ölçüm teknesi 

tasarlayıp yapması, çağların ötesine geçmiş bu büyük bilgini bu bölümde tanıtmamız için bizi zorladı âdeta. 

Sadece Türklerin, Müslüman âleminin değil, tüm Batı’nın gelmiş geçmiş en büyük zekâlarının başında 

gelmektedir. Türkmen’dir. Tam 25 yıl Artukoğulları Beyliği’nin saray başmühendisliği görevini yürütmüştür. 

Cezeri sibernetik, robot ve otomasyonun babasıdır. Şimdiki cihazlardan hayret verici olarak tek farkı, 

elektrik yerine su basıncını kullanmasıdır. Kendisinden 300 sene sonra yaşayan Leonardo da Vinci, mekanik 

çizimlerinde Cezeri’den birçok eseri kopya çekmiştir. 

 

 

 

 



 

Kayseri’den sonra, Selçuklu Devleti Sivas’ta da bir darüşşifa yaptırdı. Bu darüşşifa en büyüğü idi. 

Bu darüşşifayı I. İzzettin Keykavus yaptırdı (1218). 

 

Konya'da da Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın yaptırdığı Darüş-Şifa-i Alaeddin 

önemli bir Selçuklu hastanesiydi (1221?, 1254?). Aşağıda Anadolu Selçuklu Devleti sultanlarının 

sıralaması gösterilmiştir. 

 

 



 

ABDÜLLATİF BAĞDADİ (MS 1162–1231): Musulludur. Çok kısa boylu olduğu için kendisine 

NOKTA ismi de denmiştir. Belki boyu kısa ama aklı çok büyük bir hekimdir. İnsanın beş duyusunu inceleyip 

makale yazmıştır. Şeker hastalığında yaşadığı devirde en büyük otorite olarak kabul edilmiştir. İnsan 

vücudundaki kemiklerin sayısını ve işlevlerini doğru olarak bildiren ilk hekimdir. Bunun için, her türlü riski 

göze alıp, çok mezar açmıştır. Bu nedenle bugün dünya tıbbı Bağdadi’yi kemik anatomisinin kurucusu olarak 

kabul etmektedir. 

 

 



GÂFİKÎ, MUHAMMED ibn Eslem el-Gâfikî (MS 1245) 

 

Muhammed b. Kassûm b. Eslem el-Gâfikî el-Endelüsî (VII./XIII. yüzyıl), Endülüslü 

göz hekimi. 

Kurtuba'ya bağlı Gâfik beldesindendir. Endülüs‘ün en ünlü göz hekimi olmasına rağmen 

hakkında çok bilgi yoktur. Onun zamanımıza kadar gelen tek eseri, göz hastalıkları 

konusunda yazdığı göz hastalıkları kitabıdır (göz ilaçları kılavuzu). Bu eser beyin 

hastalıkları konusunda da değerli bilgiler içermektedir. Gâfikî’nin eseri Batılı göz 

hekimleri tarafından o devrin Doğu ve Batı medeniyetlerinde tanınan bütün göz 

hastalıkları hakkında bilgilerin bir özeti olarak kabul edilir. Gâfikî'nin göz patolojisinin 

detaylarını bilmesi o dönemin çok ilerisindeydi. 

 

 



 

İBNÜ’L BAYTAR (MS 1179–1248): Endülüs, Malagalıdır, asıl adı Ziyaüddin Abdullah’tır, babası ise 

baytar yani veterinerdir. O nedenle “Baytar’ın oğlu” diye anılır. Anadolu bitkilerini Anadolu’ya geçerek 

araştırmıştır. Botanik alanında muazzam bilgilere sahiptir. Bu bilgilerle çağının en büyük eczacısı unvanına 

sahiptir. Yazdığı yedi adet ilmî kitapta (basit ilaçlar, tıbbi maddeler, zehir tedavisi kitabı vs.) görselliği de 

kullanmış, çizimlerle konuyu daha iyi anlatmış ve tanımlamıştır. 

 

 



 

İBNÜ’N NEFİS (MS 1213–1288): Türk Memluk Sultanı Baybars’ın da 17 yıl saray başhekimliğini 

yapan Nefis, İbn Sina tıp ekolünü uygulayan bir hekimdir. Küçük kan dolaşımını (pulmoner dolaşım) Batı 

tıbbından tam 350 sene evvel bulmuştur ve söz etmiştir. Ayrıca kalbi besleyen damarlardan yani koroner 

dolaşımdan da ilk kendisi bahsetmiştir. Bu büyük İslam bilgini aynı zamanda metabolizma kavramından da ilk 

bahseden hekimdir. 

 

 



 

Orta Çağ’daki Atom Bombası Felaketi: 1347 VEBA SALGINI 

1347 yılında başlayan ve 1351 yılına kadar devam eden veba salgını (black 

death=kara ölüm) dünyada yaşanmış tüm savaşlardan daha fazla can almıştır: 

Avrupa’da 25 milyon insan ölmüştür. 

Aslında veba salgını, Çin’de başlamıştır. Asyalı tüccarların Çin’den aldıkları vebalı 

kürkleri satmak amacıyla pire ve farelerle dolu ticari gemilerle deniz yoluyla Avrupa’ya 

taşıması ile veba da Avrupa’ya taşınmış oldu. Hastalık mikrobunu insanlara pireler 

iletiyordu. 

 

 
 

 



 

Aynı yıllarda Kırım Tatarları, İtalya’daki Ceneviz Limanı’nı (Cenova) kuşatmışlardı ve 

onlarda da veba görülmekteydi. Bu tip vebalı Tatar askerlerini mancınıkla Ceneviz şehrine 

atmaları, vebanın İtalya’ya ve Avrupa’ya girişini hızlandırmıştır. Bu yöntem de benim 

görüşüme göre tarihteki ilk biyolojik savaştır. 

 

 

 



 

Genellikle akciğerleri etkilenen veba hastası insanlar, hastalığı diğer insanlara kolaylıkla 

bulaştırabiliyorlardı. O nedenle doktorlar hastaları yüzlerine taktıkları değişik bir maske 

olduğu durumda ancak muayene edebiliyorlardı. 

 

 
 

Belki ilk salgında bulaşıcılık tam anlaşılamadığı için değil ama sonrasındaki salgınlarda 

doktorlar tarafından hasta muayenesi esnasında giyilen veba muayene kıyafeti ve kuş 

gagalı maskesi. Doktorun elindeki şamdanda sakız ağacı yaprakları yakılarak ortama 

koku yayılırdı. O zaman bu kokunun havadaki vebayı yok edeceğine inanılırdı. 

 

 



1350’li yıllarda dünya nüfusunun her dönemden daha fazla artmasıyla, mevcut üretilen 

besin kaynaklarının da adaletsiz olarak dağıtılması sonucu, Avrupa’da kıtlık başlamıştır. 

İnsanların vücut dirençleri düşmüştür. Ayrıca Avrupalılar sık yıkanmıyorlardı, tuvalet 

hijyenleri de çok kötü olan bir toplumdu. Bu durum da salgını oldukça kolaylaştırmıştır. 

Avrupa sokaklarının insan pisliği ve çöplerle dolu oluşu, insan cesetlerinin ulu orta 

sokaklarda kalışı, hastalığın bölgede yayılmasını kolaylaştırmıştır. 

Veba mikrobunun (Yersinia pestis, 1894 yılında bakteriyi bulan Fransız bakteriyoloğun 

adından dolayı verilmiştir, Bakteriyolog Alexandre Yersin.) taşıyıcısı konumundaki 

fareler ile hastalık vücut direnci düşük toplumu kolaylıkla teslim almıştır. Özellikle 

yoksul insanlar ve yaşlılar en kolay hedef olmuştur. Kıtlığın ilerleyerek üst zengin ve 

soylu tabakayı da vurması sonucu veba salgını, yüksek sosyetede de görülmeye 

başlamıştır. Nice krallar, nice kralların çocukları, başpiskoposlar, aristokratlar, hepsi bu 

hastalıkla en sonunda da olsa tanışmışlardır. Tüm Avrupa şehirlerinde büyük ölümler 

görülmüştür. Hastalık oradan da Orta Doğu’ya ve Kuzey Afrika’ya yayılmıştır. 

 

 

 



Bulaştıktan sonra hastalık 1 haftada ortaya çıkıyordu. Bulguları hâlsizlik, ateş ve 

titreme, kusma, ishal, nefes darlığı, baş ağrısı, sırt ağrısı, kasık ağrısı, deride yumurta 

gibi çıkan şişlikler, dil renginde koyulaşma, kanamalar, vücutta siyaha dönük morarmalar 

(kara ölüm), iç kanamalar, burun kanamasıydı. Hastalığa yakalanan hastalar ilk belirtilerin 

ortaya çıkmasından sonraki 3 gün içinde maalesef ölüyordu. 

Halk arasındaki inanışa göre Avrupa’daki o zamanlar mevcut kirli havanın veba salgınını 

yaydığı düşünülmüş, ciltlerinin üzerinde kir tabakası uzun süre kalırsa ve cildi zırh gibi 

korursa, hava almazsa hastalığın kendilerine bulaşmayacağına inanmışlardı ve bir dizi 

önlem için: Bu kirli havanın tütsü yakılıp güzel kokmasıyla ve uzun süre yıkanılmayarak 

hastalığın kendilerine bulaşmayacağına inanıyorlardı. 

 

 

 



Veba salgınında birçok günahsız kadın ve erkek, cadılık ve büyücülük ile vebayı 

kendilerine musallat ettiği suçlamasıyla canlı canlı yakılarak ya da suda boğularak 

öldürülmüştür. Evinde kedi besleyen yalnız kişilere “cadı” yakıştırması yapılıyor ve 

kedileriyle birlikte öldürülmelerine karar veriliyordu. Öldürülenler genellikle nedense 

hep dilenciler, Yahudiler (İçme sularına zehir kattıklarına inanılıyordu.), Çingeneler 

olmuşlardır. 

 

 
 

Özellikle kedilerin öldürülmesi, salgını daha da artırıyordu çünkü salgını yayan 

konumunda olan fare nüfusu da giderek artıyordu. Kedilerin sayısının azalması, fare 

avcısı kedileri bu işte yetersiz bırakıyordu. 

 

 

 



O dönemde Avrupalılar, veba salgınının işledikleri günahlardan dolayı insanlara musallat 

olduğunu düşünmekteydiler. Bu olsa olsa yüce Yaratıcı’nın onlara bir cezasıydı ve 

kendilerini kırbaçlayarak, Tanrı’nın bu cezayı kendilerinden kaldıracağına inanıyorlardı. 

O nedenle o yıllarda kendini kırbaçlama yöntemi âdeta bir ibadet hâlini almıştı. 

Veba 1400 ve 1700 yılları arasında yeni salgınlar yaptıysa da ilk salgın tam bir felaketti. 

İlk salgında (1350) Avrupa’da tüm düzen âdeta yerle bir oldu. İlk salgın sonrası 

Avrupa’da tarım durdu, zaten kıtlık vardı, daha da arttı. Avrupa enflasyonla belki de ilk 

kez o zaman tanışmış oldu çünkü her şeyin fiyatı katbekat arttı. Bu salgınla birlikte 

özellikle Avrupa toplumları; ekonomik, psikolojik ve insani bir çöküşe girmiştir. Başta 

ülkeyi yönetenlere karşı olmak üzere tüm bireyler arasında güvensizlik duygusu topluma 

hâkim olmuştur. Bu güvensizlik duygusu Avrupa insanında günümüzde de hâkimdir. 

Kıta’nın yarı nüfusu öldüğü için işçi grubu kalmamıştı, kalanların da işçilik fiyatları çok 

ama çok yükselmişti. Bunun üzerine devletler köylüleri ve işçileri düşük ücretle 

çalışmaya zorlamış fakat bu ters tepmiş; İngiltere, Fransa, İtalya ve Avrupa’nın her 

yerinde halk ayaklanmaları, yağmalar ortaya çıkmıştır. Bu salgının etkileri Avrupa 

milletlerini 200 yıl etkilemiştir. 

 
 



 

Osmanlı Devleti’nde Tıp: Tüm cihana hâkim olan devleti kuran, büyük bir medeniyeti 

insanlığa armağan eden Türk boyu Osmanoğulları, yani ecdadımız, bilimde ve tıpta da 

zirveyi yakalamıştır. 

 

 



 

AYDINLI HACI PAŞA (MS 1339–1424): 

Konya doğumlu olmasına rağmen, Aydınoğlu Beyliği’nin Hükümdarı İsa Bey’in kendisini başkent 

AYDIN’a davet etmesiyle, çalışmalarını AYDIN’da sürdürdüğü için AYDINLI Hacı Paşa diye 

bilinen Türk hekimidir. İKİNCİ İBN SİNA bir diğer lakabıdır. Tıbbi literatüre birçok kitap 

kazandırmıştır. Bunlardan en özellikli olanı Basit İlaçlar Kitabı’dır ve eczacılık hakkındadır ama 

asıl önemi içerdiği bilgiler kadar değerli olan bu kitabın Anadolu’da yazılan ilk Türkçe tıp ve 

eczacılık kitabı olmasıdır. Türkçe ilk olarak bu kitapla birlikte bilim dili olarak kabul edilmiş 

oluyordu. Bu kitaptan sonra tıp ve eczacılık Anadolu’da daha süratli bir gelişme göstermiştir. 

Basuru (hemoroid) anlatan bir kitap da yazmıştır. Ayrıca kitaplarında tıp ahlakından (deontoloji ve 

etik) da bahsetmiştir. 

 

 

 



 

AKŞEMSEDDİN (MS 1390–1459): 

Şemseddin Mehmed olan adı, teni çok beyaz olduğu için Akşemseddin olarak kalmıştır. 

Bugünkü Samsun’un Kavak ilçesi, o zaman Amasya iline bağlı idi ve Şam’da doğan 

Akşemseddin Kavak’a yerleşti. Bir müddet Çorum Osmancık’ta (1425) müderrislik yaptı. 

Hacı Bayram Veli’nin talebesidir. Akşemseddin Ankara’nın Beypazarı ilçesinde de görev 

yaptıktan sonra İstanbul’un fethine katıldı, daha sonra Bolu’nun Göynük ilçesine yerleşti. 

Akşemseddin, İstanbul’un fethinde Ayasofya Camii’nde Fatih Sultan Mehmed Han’ın 

kıldırdığı fetihten sonraki ilk Cuma namazında ilk hutbeyi okuyan kişidir. Akşemseddin 

ayrıca Ebu Eyyûb El-Ensarî sahabemizin kabrini de bulan değerli bir maneviyat insanıdır. 

Tüm bunlara ilaveten üstün nitelikli bir hekimdir. 

 

 

 



 

Akşemseddin ilk bakteriyolog hekimdir. Çünkü hastalıkların ya kalıtımsal yolla (irsî) ya da 

tohum bulaşması yoluyla geçtiğinden bahseden ilk hekimdir. Tohumdan kasıt 

mikroplardır. 

 

 



 

Çürük Yumurta: Bilindiği üzere Büyük Hakan Fatih Sultan Mehmed Han, İtalya’ya (Roma, 

Vatikan) sefer yapma arifesinde Venedikli bir hekim (!) tarafından zehirlenmiştir. Bu 

hekim yılarca Fatih’in Özel Doktoru Yakup Paşa olarak görev yapmış, sakladığı asıl adı 

Maestro Lacopo olan haindir. 

 

 

 



 

Fatih Sultan Mehmed Han, işte tarihin gördüğü en büyük komutan. Henüz 21 yaşındayken 

7 lisan biliyor, bilim adamı, muazzam bir matematik dehası, mühendis, muazzam bir 

ressam. Sevgili Peygamber’imizin koyduğu hedefi gerçekleştirip övgüsünü alan 

İstanbul’un fatihi. Havan topunu icat eden bu beyinden muazzam şiirler de AVNİ 

mahlasıyla dökülmüştür. Allah yolunda savaşmaktır niyetim/İslam dininin yalnızca 

yücelmesidir gayretim/Allah’ın ve evliya ordusunun yardımıyla/Küfür ehlini baştan başa 

kahreylemek niyetim… 

Fatih, Osmanlı tarihinde bilime en fazla önem veren sultanların başında gelmektedir. 

Onun bilime bu kadar değer vermesi aslında kendisinin de bir bilim adamı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu kitabın içeriği aslında TIP tarihi ile alakalı olmasına rağmen, bilime 

verdiği önemi ve ALİ KUŞÇU denen dâhiyi tarihin tozlu sayfaları arasında bekletmeye 

gönlüm razı olmadığı için bu istisna ve müstesna bilim adamını burada sizlere 

nakledeceğim. 

 

 

 

 



Ali KUŞÇU (Astronomi ve Matematik Dâhisi): MS 1460 

Batılıların astronomi deyince yere göğe sığdıramadıkları Nicolaus Copernicus (1473-

1543), bizim KOPERNİK diye bildiğimiz âlime ilham olmuş bir dâhidir Ali KUŞÇU. Kuşçu 

soyadı ya da lakabı, Timurlular Devleti Hükümdarı, Timur’un torunu Türk matematikçisi 

Uluğ Bey’in (Asıl adı: Muhammed Taragay.) doğancıbaşısı olan babasından ileri 

gelmektedir. Ali KUŞÇU tam ve doğru olarak dünyanın yüz ölçümünü ve meridyen 

uzunluğunu hesaplamıştır. Ali Kuşçu kendisinden önce yapılan tüm astronomi hesaplarının 

yanlış olduğunu ilmiyle hesaplamıştır. Semerkand’da Ali Kuşçu’ya astronomi çalışmaları 

için gözlemevi müdürlüğü yaptıran ve onu çok destekleyen Uluğ Bey (1394–1449), oğlu 

tarafından öldürülünce, Semerkand karışır. Artık bilimin ışığı Semerkand’da sönmüştür. 

O tarihlerde bilim adamları iki yerde el üstünde tutulup desteklenmektedirler. Bunlardan 

birisi Uzun Hasan’ın yönettiği Oğuzların Bayındır boyundan gelen; Irak, Azerbaycan ve 

Doğu Anadolu’da hüküm süren Akkoyunlu Devleti (1340–1514), diğeri ise Fatih’in yönettiği 

Kayı boyundan gelen Osmanlı Devleti’dir. Ne gariptir ki bu iki devlet birbiri ile savaşın 

eşiğindedir. O sıralar Tebriz’de yaşayan Ali KUŞÇU, Uzun Hasan tarafından Fatih’e elçi 

olarak gönderilmek istenir. 

 

 

 



Sonuçta Fatih’e elçi olarak gider. Ali KUŞÇU’nun bilimdeki ününü yakından takip eden 

Fatih, Ali KUŞÇU’yu muazzam bir devlet töreniyle karşılar. Fatih bu zeki elçiden çok 

etkilenir ve İstanbul’da kalmasını, özgürce bilim yapmasını, öğrenciler yetiştirmesini 

ister. Ali KUŞÇU teklifi kabul eder. Kendisi gibi bir bilim adamı olan İstanbul Kadısı 

Hocazade ile muazzam bilimsel söyleşiler yaparlar, daha sonra da birbirleri ile dünür 

olurlar. O zamanki en yüksek devlet memuru günlük ücreti 150 akçe olmasına rağmen 

(kadılar) Fatih, Ali Kuşçu’nun günlük alacağı ücreti 200 akçe yapıp onu Ayasofya 

Medresesine öğretmen olarak atar. 

 

 

 



SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN (MS 1386–1468): Amasyalı meşhur Türk hekimidir. 

İlaçları hastalardan önce horozlarda deneyen, sonra tatbik eden bir hekimdir. Yaptığı 

ameliyatların resmini teferruatlı olarak çizmiştir. Bu şekilde bir cerrahi kitabı yazmış ve 

çizmiştir. Bu kitap İslam tıp tarihinde bir ilktir. Çünkü çizimlerde insan çıplak veya yarı 

çıplak çizilmiştir. 

 

 

 



İslam medeniyetinde üç hekim sayarsak Sabuncuoğlu ilk üçe girer. İbn Sina ve 

Zehravi’den sonra üçüncü meşhur hekimdir. Sabuncuoğlu’nun adı, Amasya’da Hacı İlyas 

Mahallesi’nde (Tam adı: Şerefeddin b. Ali b. Hacı İlyas Sabuncuoğlu.) yaşatılmaktadır. 

Sabuncuoğlu, bölgesinde sahte hekimler ile de mücadele etmiş bir hastane başhekimidir 

aynı zamanda. İyi derecede Farsça ve Arapça bildiği hâlde eserlerini TÜRKÇE olarak 

yazmış ve minyatürlemiştir. Sabuncuoğlu’nun 83 yaşında yazdığı ve 1465 yılında Fatih 

Sultan Mehmed’e sunduğu CERRAHİYETÜL HANİYYE kitabı, tıp tarihinde yazılmış ilk 

resimli cerrahi kitabıdır. Kitapta 138 cerrahi minyatür, 168 cerrahi alet çizimi vardır. 

Türkçenin o zamanki konuşma dili ve grameri açısından da bulunmaz bir kaynaktır. Kitap 

üç bölümden oluşmakta ve üçüncü bölüm kırık-çıkık, ortopedik hastalıklar ile ilgilidir. 

 

 

 

 



 

 



Medeni (!) Batı toplumlarının geçmişi zulüm ile doludur. Bunlardan biri de akıl ve ruh 

hastalarına gösterdikleri davranıştır. Batı’da o yıllarda bir akıl hastasına yaşama şansı 

bile verilmezdi. 

 

Buna karşın Edirne’deki Sultan İkinci Bayezid Han Külliyesi, döneminin (1482) en önemli sağlık, 

sosyal, eğitim ve dinî kurumlarından biridir. Külliye; hastane, tıp medresesi, cami, misafirhane, 

imaret, hamam gibi çok sayıda birimden oluşur. Buradaki hastanede güzel kokuların, musikinin ve 

su sesinin huzur verici tınıları taş duvarlarda yankılanarak şifaya dönüşür, fiziksel ve ruhsal 

hastalıkların, özellikle de akıl ve ruh hastalarının tedavisinde başarı ile uygulanır. 

Musiki her hastalığa göre farklı makamlarda çalınıp söylenirdi. 

Külliyenin medresesi, döneminin en önemli tıp okuluydu ve hastanelere usta-çırak ilişkisi ile hekim 

yetiştirirdi. 

 

 



Avrupa’da o yıllarda yöntemler değişse bile akıl hastalarını bekleyen son hep aynıydı. 

 

 

 

 

 



 

Avrupa’da o yıllarda akıl hastaları için reva görülen bu uygulama, İslam’ın bir nur gibi 

aydınlattığı Doğu’da yerini şefkat ve şifaya bırakmıştı. 

 

 



Matrakçı NASUH (1480–1564), Matematik Dâhisi, Astronomi Bilgini, Tarihçi: Aslen 

Bosnalıydı. Aslında tıp bilgini değildir ama bu kadar parlak bir dâhiden istisna olarak 

bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Osmanlı’da 1500’lü yıllara gelindiğinde, divan 

kâtipleri devlet hesaplarında zorlanıyorlardı ve daha gelişmiş matematik işlemlerine 

ihtiyaç duyuyorlardı. Tam da onların imdadına Matrakçı Nasuh’un yazdığı iki muhasebe 

matematiği kitabı yetişti. Matrak ismini verdiği savaş oyununu icat etmiştir. Kanuni 

Sultan Süleyman’ın göz bebeğidir. Aynı zamanda çok iyi bir minyatür ustası ve 

ressamıdır. Muhteşem Süleyman’ın seferlerine katılmış, güzergâh üzerindeki şehirlerin 

minyatür resmini yapmıştır. İstanbul minyatürü (1533) sanat gözüyle de muhteşemdir. 

Böylece “Minyatür sanatında manzara nasıl yapılabilir?” sorusunun cevabını kendi tekniği 

ile vermiştir. Bu minyatür, İstanbul’un ilk topoğrafik haritasıdır. 

 

Takiyüddin RÂSID (1526–1580), Tıp Kitap Yazarı, Astronomi ve Matematik Bilgini, 

Osmanlı Dâhisi bir Türk Bilim Adamı: 

Müderrislik yaptı. Osmanlı Sultanı Üçüncü Murad zamanında Veziriazam Sokullu Mehmet 

Paşa’nın ve Hoca Sadeddin Efendi’nin de desteğini alarak İstanbul’a yeni bir rasathane 

kurulması fikrini Sultan’a kabul ettirdi. 

 

Rasathane’nin yapımına 1575 yılında Tophane semtinde başlandı ve 1577 yılında 

Rasathane inşaatı içindeki donanımları ile birlikte yapıldı. 



Bu İstanbul’daki yeni rasathane, o zaman dünyanın en meşhuru olan Danimarka’daki 

rasathaneden bile daha moderndi. Takiyüddin Râsıd, Uluğ Bey’in hesaplarındaki hatayı 

bulabilecek ve doğrusunu gösterebilecek kadar âlim bir bilim adamıydı. 

Hoca Sadeddin Efendi’nin makamında gözü olan fitneciler, Sadeddin Efendi’yi yıpratmak 

için, o yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran veba salgınının İstanbul’da az da olsa ortaya 

çıkmasıyla binlerce insanın hayatını kaybetmesini, kuyruklu yıldızın İstanbul semalarında 

görülmesini takiben meydana gelen İstanbul depremini ve tüm bunların nedenini 

uğursuzluk sembolü olarak düşündükleri Rasathane’ye bağlayan fitneciler, başlarına 

Şeyhülislam Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi’yi de alarak, Sultan Üçüncü Murad’ı 

baskıya aldılar. Üstüne üstlük Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’ın 1578 

yılında ölmesi, 1579 yılında Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa’nın hain bir suikast sonucu 

şehit olmasıyla uğursuzluk söylentileri daha da yüksek bir sesle telaffuz edilmeye 

başlandı. Sonunda Rasathane, Sultan’ın baskılara dayanamayıp izin vermesiyle, faaliyete 

geçişinden 3 yıl sonra 1580 yılında yıkıldı. Aslında bilimin yıkıldığı tarihtir bu tarih. 

Takiyüddin Râsıd’ın tıp ile tek ilgisi, TIP kitabı da yazmasıdır. 

 

 



 

Avrupa’da Rönesans Döneminde Tıp (MS 1300–1600‘ler): 

Rönesans kısaca Antik Grek ve Roma kültürünün Orta Çağ İtalya ’sında 

yeniden canlanmasıdır. Rönesans, Avrupa’da 14. yüzyıldan başlayarak 17. 

yüzyıla uzanan; resim, heykel, bilim, edebiyat ve daha birçok sanat 

dalında yaşanan gelişmelere işaret eden bir dönemdir.  

 

“Yeniden doğuş” demektir. Tüm Avrupa’da görülmüştür. 

 



Milattan önce 500 yılında temel tıp bilimi ile ilgilenmiş, anatomi ve embriyoloji çalışmaları yapmış 

ALCMAEON, insanın anatomisini incelemek amacıyla ölü bir insanın vücudunu disseksiyon (kesip 

göstermek, izole etmek) yaparak inceleyen tarihteki ilk tıp adamı olsa da bunu 800 sene sonra, 

1315 yılında daha teferruatlı yapan hekimin adı Bolognalı Mondino de Liuzzi’dir. Bu anlamda, 

Modern anatomistlerin ilki ve en büyüğü ise Belçika asıllı Padovalı Andreas VESALİUS’tur 

(1514-1564). Resimleyerek yaptığı insan anatomisi kitabı, bol resimli ilk tıp kitabı olarak tarihe 

geçmiştir. 

 

 

 



 

Capri’li BERENGARİUS ’un insan vücudunda yaptığı disseksiyonlar, 

muhteşem çizimleriyle ebedîleşmiş; appendix, sfenoid sinüs, hepatik 

dolaşım tanımlanmıştır (1550).  

PARACELSUS: 

Rönesans’ta bir başka ünlü hekim PARACELSUS ’tur (Phillipus Theophratus 

Bombastus von Hohenheim, 1493–1541). Deneysel tıpta Galen’i bile geçmiştir . 

Zürih’te doğdu. Aslen Alman’dır. Önemli bilim adamlarından ve modern tıbbın 

kurucularından biri olduğu kabul edilir. Paracelsus, aslında tıpta eski olan her şeye karşı 

olan bir çılgındır. Geleneksel tıp ona göre çok geride kalmıştır, yenilenmelidir. Hatta 

öğrencilerinin gözü önünde bu görüşleri için İbn Sina, Hipokrat ve Galen’in eserlerini 

ateşe atmış ve yakmıştır. “Artık eski ve geleneksel tıbba son verdim.” demiştir. Fakat bu 

hareketi öğrencileri de dâhil olmak üzere toplumdan eleştiri almış hatta tepki çekmiştir. 

Paracelsus, deneysel tıbba önem vermesine rağmen dâhili bir hekimdir ve cerrahi 

uygulamalardan hep kaçınmıştır. Farmakoloji konusunda ise tam bir üstattır. 

 

 

 

https://www.turkcebilgi.com/ibn-i_sina
https://www.turkcebilgi.com/hipokrates
https://www.turkcebilgi.com/galen


 

Paracelsus, tüm canlı ve cansız varlıkların ortak bir temeli olduğunu ileri sürdü ve bu 

temel, onun materia prima (ilk maddeler) adını verdiği tuz, cıva ve kükürttü. İlave olarak 

da 4 element daha vardı. Toplamda 7 element. Teorisi şuydu: “Bu 7 element tüm canlı-

cansız varlıklarda ortak payda ise bilimde bulunan kurallar da tüm canlı ve cansız 

varlıklar için geçerlidir.” Bu nedenle Paracelsus, iatrokimya terimini ortaya attı. Yani bir 

canlı varlıkta bir bozukluk meydana gelmişse, bu kimyasal bir bozukluk olduğu için (cansız 

kimyasal maddeler), mutlaka bu bozukluğun düzeltilmesi için kimyasal maddedeki 

bozukluğun düzeltilmesi gereklidir demiştir. Örneğin midenin asitli maddeler salgılayarak 

işlevini yapması gibi. Veya bozukluğunda da işlev görmemesi gibi demiştir. Paracelsus 

ayrıca “antimon”u (Antimon, periyodik tablonun 5-A grubunda yer alan element. Simgesi Sb’dir. Periyodik 

tablonun 51. elementidir. Atom numarası 51'dir. Mavimtırak–gümüş beyazı rengindedir. Arseniğe benzer. 

Erime noktası 630, kaynama noktası ise 1380 derecedir. Doğal antimon sülfürden elde edilir.) bulmuştur. 
 

Johann Conrad Brunner (1653-1727): 

İsviçreli doktor, anatomist. Köpeğin pankreasının bir kısmını çıkardı. Hayvanda çok 

susama ve su içme (polidipsi), çok sık idrara çıkma (poliüri) olduğunu ve çok acıkıp çok 

yemek yediğini (polifaji) gördü. Pankreasın tahribi ile ilgili olan bu üç bulguyu deneysel 

olarak gösterdi ama yine de bu hastalığın adını koyamadı. Başka bir araştırmacı Cawley 

(1778, 1789), idrarda çıkan şekerin miktarını tayin edebildi ve ölü bir diyabetli adamın iç 

organlarının otopsisini yaptığında pankreas ve kanalının taşlarla dolu olduğunu gördü. 

 

 



Biyolojik Savaşın Coğrafyaların Kaderini Değiştirecek Gücünün Farkına Varılması: 

Avrupa’da Rönesans rüzgârı eserken sömürülecek ülke ve köle bulmak isteyen 

İspanyollar, Cortes ile Meksika’ya (1520), onun kuzeni olan Pizarro ile de Peru’ya (1531) 

ulaştı. Burada Aztek ve İnka yerlilerini katlederek onların topraklarını ellerinden aldı ve 

geriye kalanları da köle yaptı. Bunu yaparken de göğüs göğüse çarpışmanın getireceği 

yenilgiyi ortadan kaldırmak için takviye bir kuvvet kullandılar. Günümüz dünyasında 

biyolojik savaş olarak adlandırılacak olan bu takviye kuvvetin adı, bulaşıcı hastalıklardı. 

Bunlar çiçek hastalığı, kızamık, tifüs, grip gibi Asya kaynaklı mikroplardı. 

 

 



Avrupa insanı bu hastalıkları daha önce Avrupa’da geçirmiş ve bağışıklık kazanmış olduğu 

için bu hastalıklara yeniden yakalanmıyordu. Oysa Aztek ve İnka yerlileri genetik olarak 

buna hazırlıksızdı ve bağışıklık olarak da savunmasızdı. Cortes bu şansı acımasızca 

kullandı. Böylece askerleri de savaş meydanında ölmüyorlardı. Aztek yerlileri bu savaşı 

kazanamazdı ve öyle de oldu. 

 

Kuzen Pizarro da aynı şansı Peru’da İnkaları yok etmek için kullanacaktı. 

 

 



 

Lord Jeffrey Amherst ise, on sekizinci yüzyılın ortalarında, Kuzey Amerika'daki 

İngiliz kuvvetlerinin yerlileri en çok öldüren sömürgeci komutanı unvanına sahipti. 

Bu öldürme savaş meydanında adilce ve mertçe olmasa da adı bugün ABD'nin 

Massachusetts eyaletinde bulunan Amherst şehrine verilmiştir. 

 

Kuzey Amerika topraklarının gerçek sahibi Kızılderililerin birleştirici lideri Şef 

Pontiac; Delawareler, Huronlar, Senecalar, Shawneeler, Chippewalar gibi birçok 

kabileyi bir araya getirerek büyük bir Kızılderili birliği oluşturmuş ve İngilizleri 

geri püskürtmüş, Pitt Kalesi'ndeki (Pittsburgh şehri) İngilizleri de 1763’te 

kuşatmıştır. Sömürgeci Amherst başka bir kalleş planı uygulamaya koyacaktı: 

“Kızılderililere hastalık bulaştırmak için çiçek virüsü taşıyan battaniyeler hediye 

(!) edilmesi". Bu hain plan başarılı oldu ve Kuzey Amerika’da 20 milyon olan yerli 

nüfusu, bulaşıcı hastalıkların onlara aşı verilmeden bulaştırılması sonucu kısa 

sürede 1 milyona inmiştir. 



Dünya nüfuslarını ve sınırlarını inanılmaz şekilde değiştirebilen hatta gücü 

kullanacak toplumları tek başına tayin edebilen 12 önemli hastalık şunlardır: 

porfiria, hemofili, patates mantarı hastalığı, kolera, çiçek hastalığı, veba, verem 

(tüberküloz), frengi (sifiliz), sıtma (plazmodyum), sarıhumma, grip ve AIDS. 

İskoçya Kraliçesi Mary Stuart (1580), evlilikleri ve çocukları nedeniyle 

kendisinde mevcut olan kalıtsal (otozomal dominant) porfiria hastalığını kuşaklar 

boyu taşıtmış, bu nedenle uzun bir süre akrabalığı olan İngiltere, İskoçya, 

İrlanda, Fransa ve Hollanda krallık soyuna da porfiria hastalığının geçişine neden 

olmuştur. Günümüzde uygun diyet tedavisi ile hastalığı kontrol altında tutmak 

mümkün iken 1600’lü yıllarda tedavisi yoktu ve hastalar aşırı porfirin 

pigmentlerinin vücutta atılamayıp birikmesinden dolayı ataklar şeklinde krizler 

geçiriyor, delilik alametleri gösteriyorlardı. Bu hasta kişilerin ülkelerinin 

yönetiminde söz sahibi olmasından dolayı büyük sıkıntılar yaşanmıştır.  

 

 

  

 



Örneğin torun Britanya Kralı Üçüncü George (1770) bu hastalıktan muzdarip, 

delilik alametleri gösteren bir kraldı. Belki de bu hastalık, Kral George’un 

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda İngiliz kuvvetlerinin pasif kalmasına neden 

olmuştur (1765–1781). 

 

 

Zamanı kronolojik olarak ele alarak anlatımımıza devam ettiğimizde Osmanlı’da 

Sultan 3. Murad (1566) ve 3. Mehmed dönemine gelindiğini görürüz. 

CERRAHPAŞA (Cerrah Mehmed Paşa): 

Sultan Üçüncü Mehmed, 1566’da, Manisa’da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Murad’dır. 

İsmini büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman koydu. Çünkü Fatih Sultan Mehmed gibi 

olmasını istiyordu. Osmanlı tahtına 1595 yılında geçti. Çok dindardı fakat Üçüncü 

Mehmed devri, Duraklama Dönemi’ne rastlar. Sultan 3. Mehmed, Hz. Muhammed’in (SAV) 

ismi anılınca saygısından derhâl ayağa kalkardı. İçkiyi İstanbul’da yasaklayıp bütün 

meyhaneleri kapattırdı. III. Mehmed 1603 yılının son günlerinde vefat etmiştir. 

Cerrah Mehmed Paşa ise Enderun’da yetişme bir devşirmedir. Sultan 3. Murad’ın 

doktoruydu. Bunun üstüne bir de yeniçeri ağası oldu, sonra beylerbeyi, en sonunda da 

dördüncü vezir oldu. Vezir iken Sultan 3. Mehmed’i çocukken sünnet etti. Böylece adı 

cerrah oldu. Zaten paşaydı da. Oldu Cerrahpaşa. Bundan sonra ikinci vezirliğe kadar 

yükseldi. En sonunda da sadrazam (başbakan) oldu. Cerrahpaşa 1604 yılında vefat etti. 

Güzel İstanbul’da Aksaray’dan Kocamustafapaşa’ya giden yol üzerindeki semtte cami, 

türbe, medrese, mektep, dershane, sebil, şadırvan, hamam yaptırdığından adı bu semte 

verilmiştir (Cerrahpaşa). 

 



 
 

 

 

Büyük Osmanlı tarihinde, tabip olduktan sonra sadaret (başbakan, sadrazam) makamına 

kadar yükselen iki sadrazam bulunmaktadır. Bunlardan biri Cerrahpaşa semtine ismini 

veren Cerrah Mehmed Paşa, diğeri de Tanzimat Devri’nin (1839-1876) ünlü hekimlerinden 

Keçecizade Mehmed Fuad Paşa'dır. Keçecizade Mehmed Paşa da hem doktor hem bir 

müddet hariciye nazırı (dış işleri bakanı) hem de sonrasında başbakanlık yapmıştır. 

 

 
 

Osmanlı döneminin bir başka ünlü hekimi 4. Murad döneminin Emir Çelebi’sidir. Acı bir 

hikâyesi vardır: 

http://www.haber7.com/etiket/cerrahpa%C5%9Fa


Hekimbaşı Emir Çelebi: Sultan 4. Murad’ın (1623–1640) çocukluk arkadaşı ve en yakın 

arkadaşıdır. Sık sık satranç oynarlardı. Bilindiği gibi belli konularda zararlı alışkanlıkların 

(alkol, tütün, kahve) kullanımında tavizsiz olan Dördüncü Murad, sert ve kuvvetli bir 

sultandı ama ömrü sadece 28 yıl sürdü (1640). Aslında Osmanlı’da tıpta gelişmeye 

katkıda bulunan ve halka insan sağlığını bozan alkol, sigara, afyon ve benzerlerini 

yasaklayıp bir nevi koruyucu hekimlik işlevi gören, Dördüncü Murad’ın ta kendisidir. 

 

 

 

Hekimbaşı Emir Çelebi, öğrenci yetiştiren meşhur bir hekimdi. Savaşlarda ölen düşman 

askerlerinin cesetlerini kadavra olarak kullanıp ders verirdi. Çok okunan Türkçe bir tıp 

kitabı yazdı. Tek bir kusuru vardı, o da afyon müptelası olmasıydı. Sultan ile çok yakın 

arkadaş olmalarına rağmen bu olayın Sultan tarafından öğrenilmesi durumunda kendisi 

için hayatın sonu olabileceğini de çok iyi biliyordu. Korkulan başa geldi. Kendisinin bu 

durumu hatta afyon kutusunu kuşağının altında sakladığı bilgisi bile Sultan Dördüncü 

Murad’a jurnallendi. Jurnalleyen Silahdar Paşa idi. Çünkü onun ayağını kaydırıp onun 

yerine kendi yakını olan birini saray hekimbaşı yapmak istiyordu. Yine bir satranç 

oyununda Sultan “Kuşağının altındakileri çıkart!” deyince afyon kutusunu çıkarmak 

zorunda kaldı. Kutunun içindeki afyonları ise Sultan’a zararsız ilaçlar olarak anlattı. 

“Bunların hepsi içilse bile afyon etkisi yoktur.” deyince Sultan, “İç o zaman hepsini!” dedi. 

Hepsini içen Emir Sultan’ın ölümü de gecikmedi (1638). Aslında Sultan 4. Murad bu 

çocukluk arkadaşı için yine de revirde sağlık önlemlerini aldırmış, gerekli panzehir ilaçları 

tedarik etmiş, ilgili ilk yardımı yapacak hekimleri revirde hazır bekletmiş idi. Ancak Emir 

Çelebi tedaviyi reddetti. Hatta “İnsanın bu dünyada Silahdar Paşa gibi bir düşmanı var 

ise ölmek daha iyidir.” diyerek, zehir kana daha çabuk karışsın diye buzlu şerbet içti ve 

kısa sürede de ölüm gecikmedi. 



 

 

Sultan Dördüncü Murad zamanında Evliya Çelebi gibi bir gezgin, Hezarfen Ahmed Çelebi 

gibi ilk uçak mucidi (Cezayir’e sürgün edildi.), Lagari Hasan Çelebi gibi ilk roket adam 

(Kırım’a sürgün edildi.) dünya sahnesinde bilimin hâlâ Osmanlı’da olduğunu haykırsalar da 

bu gelişmeler çoğu zaman maalesef güzel dinimizi menfaatleri için kullanan sözde din 

ulemasının dünyalık menfaatleri sonucu verdiği kararların kaderine terk edilmişlerdir. 

Nitekim önceleri bu bilimsel gelişmeleri çok destekleyen Sultan 4. Murad bile din taciri 

ulemanın baskısını kaldıramamış, bu gelişmenin kahramanlarını ülkeden sürgün ettirmiştir. 

Zaten 1580 yılında Rasathane’nin yıkılışı ile bilim çoktan ayaklar altına alınmış; 

soytarıların, şarlatanların ve hurafecilerin egemenliği tüm toplumu tesiri altına almıştır. 

O nedenle Dördüncü Murad dönemindeki bilimin önüne konulan bu engeller, hiç şaşırtıcı 

olmamıştır. 



 

 

 

 

 

 

Hollandalı Bir Kumaşçı, Hekimlerden Daha Önce Düşündü, Buldu: 

Hollandalı Perde Kumaşçısı Antoni Van Leeuwenhoek, perde kumaş satıcısı olarak 

kumaşların dokumasını iyi görebilmek için tüm iyi kumaşçıların yaptığı gibi büyüteç 

kullanıyordu. Perde takılacak camlarla uğraştığı için cam ve merceklerle araştırma 

yapmaya da meraklıydı. İngiliz Geometri Profesörü Robert Hooke'un (1665) mikroskop 

ile gözlemlerini tasvir eden Micrographia (Cell –hücre- kelimesini mikroskopla görerek 

vermiştir.) eserini okudu ve bu ona ciddi araştırmalar yapmak için ilham kaynağı oldu. 

Büyüteçleri birleştirerek ilk el mikroskobunu yaptı ve bu ilk tıbbi mikroskopla mikroplar 



âlemini (tek hücreli mikroorganizmalar) ilk gören, aynı zamanda insan kan hücrelerini, 

eritrositleri ilk gören mucit unvanını elde etti (1674). Doktor değildi ama başardıkları ile 

Batılılar kendisine ilk mikrobiyolog demişlerdir. Yaptığı mikroskop ile cisimleri en az 200 

kat büyütebiliyordu. 

 

 

 

O Yıllarda Osmanlı Devleti Tam Gaz Lale Devri’ne Giriyordu: 

Lale Devri 1718 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın başbakan olmasıyla başlamış, 

13 yıl sürmüş ve 1730 yılında Patrona Halil İsyanı’yla sona ermiştir. Bu dönemin tıp 

bilimine en önemli katkısı tercüme faaliyetlerine ağırlık verilmesidir. Bu arada, 300 yıldır 

İstanbul’a bir türlü gelemeyen matbaa da gelmişti. Tıpla ilgili bir gelişme olmadığı için, 

burada teferruatlı anlatmadığımız Haliç Tersanesi’nde mimar olan İbrahim Efendi’nin 

icat ettiği dünyanın ilk denizaltısı (tahtelbahir) ve Bayramoğlu Ali Ağa’nın icat ettiği 

roketler Lâle Devri’nde Osmanlı Devleti’nde yapılmıştır. Ama konumuz dışı olduğundan 

burada değinilmeyecektir. 



 

 

 

 

 

 

 

Aslında Osmanlı’da bilimin son kıvılcımları 1580’de Takiyüddin Rasathanesi’nin yıkılması 

ile birlikte sönmüştür. Lale Devri’nde biraz küllerin közlenmesi yoluyla ateşin tekrar 

harlandırılmasına gidilmişse de matbaanın gelişi ile biraz hareketlenen kitap basımı, 

tercüme faaliyetleri de bilimi kurtarmaya yetmemiştir. İşte 1730’dan sonra bilim 

maalesef gayrimüslimlerin eline geçmiştir. Bilim gayrimüslimin eline geçince Müslümanlar 

gelecekten emin olamamışlar, hep endişe ile adım atmışlar ve sonunda da koca ümmet, 

sevgili Peygamber’inin ayak izini takip edemediği için, onun yeryüzündeki varisleri olan 



gerçek âlim ve bilim adamları yerine sahtekârların oyununa gelip onların peşinden 

gittikleri için cahillik çukuruna düşmüştür. 

 

 

 

TIP TARİHİNDE 1800’LER: 

İç Organları Daha İyi Dinlemenin İlk Adımı STETOSKOP’un İcadı: 

Fransız Doktor Rene Laennec 1816 yılında Paris sokaklarında dolaşırken iki çocuğun 

oynadığı oyun onun çok dikkatini çekti. İki çocuk, bir tahta parçası ile ses iletiyorlardı. 

Tahta sopanın ucuna bir çocuk çivi ile vuruyor, diğeri tahta çubuğun diğer ucunu kulağına 



dayayarak sesleri duyuyordu. Muayenehanesine gidince hemen bir karton kâğıdı rulo 

yaptı, bir ucuna hastanın göğsüne dayadı, diğeri ile kulağı ile dinledi. Buna da Yunanca 

göğüs anlamına gelen sözcükten türeterek stetoskop dedi. 

 

 

İlk Laboratuvar, İdrar Laboratuvarıdır: 

İlk tanı laboratuvarı idrar analiz (urinalysis) laboratuvarı olarak 1821 yılında İngiliz 

Kimyacı ve Tıp Doktoru olan Dr. William PROUT tarafından Londra’da kuruldu. Prout 

aslında branş olarak biyokimyacıydı ama tıp branş adı olarak “biyokimya” ancak 1903 

yılında Alman Kimyacı ve Modern Biyokimyanın Babası olarak kabul edilen Carl 

Alexander Neuberg tarafından telaffuz edilmiştir. Hastane içinde kurulan ilk 

laboratuvar ise 1920 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 200 yataklı bir hastane 

içinde kurulmuştur. 



 

Dr. Richard Bright: İngiliz doktordur. Böbrek hastalarında idrarın bir kaşıkta mum ışığı 

üstünde ısıtılmasıyla çökelme gördü. Buna proteinüri dedi (1836). 

 

 



 

Biyokimyada Kan Testlerini Çalışan 

Büyük Otoanalizör Cihazlarına Giden Yol: 

Alman Profesör Kimyager Robert Wilhelm BUNSEN Eberhard, kendi adıyla anılan 

“BUNSEN beki”ni buldu. Rubidyum ve sezyumu bulmuştur. Spectral analizi bulmuştur. 

Laboratuvarda çalışırken bir arsenik patlaması sonucu bir gözünü kaybetmiştir. Her 

elementin belli bir dalga boyunda ışık yaydığını buldu. Bu spektrofotometrelerin önünü 

açacaktı. BUNSEN, bulduğu hiçbir buluşa patent almadı. Çünkü o tüm buluşlardan 

insanların para vermeden yararlanmasını istiyordu. Yüce gönüllü bir bilim adamıydı. 

Fransız Enstrüman Yapımcısı ve Mucit Fotoğrafçı Jules Duboscq, kolorimetreyi buldu. 

Artık spektrofotometre geliyordu. 

Nihayet 1941 yılında Amerikalı Kimyacı Arnold Orville BECKMAN kendi adıyla anılan 

spektrofotometreyi de bulunca artık tahliller miktar olarak daha doğru bir süreçte 

verilebilecekti. 

 

 

 



 

Louis PASTEUR (1822–1895): Okulda başarılı bir öğrenci bile değilken önce portre 

çizim-resim sanatıyla, daha sonra da kimya bilimiyle ilgilenmiş, bakteriyoloji ile ilgilenmiş 

ve doktor olmamasına rağmen, aşırı çalışkanlığının da katkısıyla, Paris’te 1885 yılında 

KUDUZ aşısını insanlığın hizmetine sunmuştur. Bu tarihte 9 yaşındaki Joseph Meister’ı 

19 yerinden kuduz bir köpek ısırınca çocuğun annesi ve iki doktor, yeni bulduğu aşıyı bu 

çocukta kullanması için çocuğu Pastör’e götürdüler. Pastör aşıyı yaptı ve çocuk iyileşti. 

Muazzam bir sonuçtu bu. Çünkü o zamana kadar kuduz ısırığı ile mücadele, yaranın hemen 

dağlanması şeklindeydi ama o yöntem başarılı olamıyordu. 

Pastör hayatı boyunca şu önemli görüşleri ve buluşları ortaya attı, “Mikroplar kesinlikle 

vardır ve mayalanma (fermentasyon) olayında ve bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasında 

kesinlikle mikroorganizmalar rol oynamaktadır.” dedi. Kendi adıyla da anılan 

PASTÖRİZASYON işlemini (63 santigrat derecede 30 dakika ısıtma ve hızla soğutma 

işlemi) buldu ve bunu sütte uyguladı. Şarbon mikrobuna karşı hayvanlarda kullanılan aşıyı 

buldu. Tavşanlar üzerinde kuduz (rabies) aşısı üzerinde çalıştı ve kuduz aşısını buldu. 

Louis Pasteur, güçlü Allah (CC) inancı olan bir bilim adamıydı. Charles Darwin’in evrim 

Teorisi’ni hiçbir bilimsel temele dayanmayışı, hem de bu güçlü Yaratıcı inancı nedeniyle 

hep reddetti. Alman Hekim Robert KOCH ile ilmî bir rekabete girişti. Her ikisi de 

bakteriyolojinin kurucuları olarak kabul edilir. Fransa ile Prusya (Almanya) arasında 

1870-1881 tarihleri arasındaki savaş nedeniyle PASTEUR ve KOCH’un araları açıldı. 

 

 



 

 

Robert KOCH (1843–1910): Alman hekim ve bakteriyolog. Tüberküloz keşfi nedeniyle 

1905 yılında Nobel tıp ve fizyoloji ödülünü aldı. Antraks (şarbon), kolera ve 1882 

yılında kendi adıyla “Koch basili” olarak anılacak olan tüberküloz (verem) mikroplarının 

keşfi ile ünlüdür. Mikropların keşfini görsel olarak bulan ilk bilim adamıdır. Tüberküloz 

hastalığının gerçek taşıyıcısının tüberküloz basili olduğunu Koch kanıtlayacaktı. Bunu 

yapabilmek için Robert Koch önce tüberküloz basilini kültür içinde büyütmeyi başardı. 

Sonra da kültür ürünlerini hayvanlara enjekte ederek hastalanmalarını sağladı. Verem, 

diğer adı ile ince hastalık, imkânsız aşkların ölümcül hastalığı, aşısı bulununca, filmlere 

konu olmayacaktı bir daha. 



 

Alman Fizik Profesörü Wilhelm Conrad RÖNTGEN, 1895 yılında laboratuvarında 

elektrik deneyi yaparken tesadüfen hastalıkların tanısında en yararlı olabilecek röntgen 

(X) ışınlarını ve röntgen cihazını icat etti. Havası alınmış bir tüpün içinde elektriğin 

izleyeceği yolu gözlemliyordu ki katot tüpün camına değdi ve floresans bir ışık oluştu, bu 

ışık, odanın bir köşesinde tesadüfen bulunan BARYUM metalinde bir patlama veya ışıma 

meydana getirdi. Sonra bu BARYUM’u yan odaya taşıdı ama bu ışıma duvarı geçiyor, yine 

BARYUM’a ulaşıyor ve yine ışıma yapıyordu. Kurşun bir levhayı denediğinde de el 

iskeletini gördü. 

 

 



Bunun üzerine ilk olarak eşi BERTHA’nın elinin grafisini çekti. Çıkan ışının ne olduğunu 

bilemediğinden adına X dedi. Günümüzde röntgen ışını da denir. Bu önemli buluş üzerine 

tarihte ilk defa fizik dalında Nobel bilim ödülü 1901 yılında RÖNTGEN’e verildi. 

 

 



 

Antik İlaç Aspirin: 

Sümerler, MÖ 3000’lerde, belki daha da önce, söğüt ağacının kabuğunu sıyırıp bu kabuğu 

yediklerinde ağrılarının dindiğini keşfettiler. Daha sonrasında ise söğüt kabuğunun 

kullanımına MÖ 1550 yıllarında Antik Mısır’da rastlanmaktadır. Hipokrat ve Galen de 

hastalarına söğüt kabuğunu reçete ediyorlardı. 

 

İngiliz Mahalle Papazı Edward Stone, 1763 yılında hemen hemen aynı şeyi yeniden 

keşfetti. 

Münih Üniversitesinden Farmakolog Profesör Joseph Buchner 1828’de, söğüt kabuğunun 

ağrı kesici nitelikteki etkin maddelerinden biri olan ve “salisin” ismini verdiği sarı 

kristalleri ayrıştırmayı başardı. 

Fransız Kimyager Charles Frédéric Gerhardt ise 1853’te, salisilik asidin kimyasal yapısını 

ortaya çıkardı ve kimyasal olarak asetilsalisilik asit sentezledi. 

Salisin’in romatizmalı hastalarda ateş ve eklem iltihaplarının hafifletilmesini sağladığı 

1876 yılında ilk kez klinik olarak ortaya konuldu. Söğüt kabuğunun ağrı kesici nitelikteki 

etkin maddelerin salisilik asit ve salisin olduğu anlaşılmış oldu. 



Dünyada yaptığı buluş nedeniyle sonradan pişmanlık duyan birçok bilim adamı vardır ama 

bunlar içinde ilk akla gelenlerden biri Eczacı Felix Hoffmann’dır. Evet, Aspirin’i 

bulmuştur ama yaklaşık 10 gün sonra da HEROİN’i bulmuştur. 

 

Friedrich Bayer'in kurduğu Alman Bayer ilaç fabrikasında çalışan Alman Kimyager-

Farmakolog (Eczacı) Felix Hoffmann, en güçlü bir ağrı kesiciyi bulmak istiyordu. Çünkü 

babası romatizma ağrıları çekiyordu ve onu bu ağrılardan kurtarmak istiyordu. Hoffman 

1897'de salisilik asidi asetik asit ile sentezleyerek saf asetilsalisilik asidi üretmeyi 

başardı. Bu yeni ürüne Bayer ASPİRİN dedi. Fakat Hoffmann daha da güçlü bir ağrı 

kesici peşindeydi, bu nedenle laboratuvar çalışmalarına devam etti. Yaklaşık 10 gün sonra 

diasetilmorfini sentezledi ve eroin hidrokloru buldu. Yani narkotikteki adı ile eroin. 

Sonuç müthişti. En dayanılmaz acıları bile dindiriyordu. İlaç yok satıyordu. Ama ölümler 

olmaya başladı ve 1930 yılında bunun ilaç değil, uyuşturucu olduğu anlaşıldı ve 

devletlerce yasaklandı. Başlangıçta her ikisini de Hoffman'ın bulmuş olması ve Bayer 

firmasından çıkmış olması nedeniyle Aspirin de insanlar tarafından çok nadir 

kullanılıyordu. Satışlar dibe vurmuştu. Ya Aspirin de Heroin gibi yıkıcı etkileri olan 

öldürücü bir ilaç ise? Bayer ilaç firması iflasın eşiğine geldi. Sonrasında ise Aspirin, bu 

zinciri kırdı ve satış rekorları kırdı hatta 1950’de dünyada en çok satan ağrı kesici 

unvanını ASPİRİN aldı ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi. 



 

 

 

 

 



 

Tesadüfen Bulunan Mucize Antik İlaç, Penisilin Antibiyotiği: 

Küf mantarının iyileştirici özelliğinin olabileceği Fleming’den çok daha önce Antik 

Mısır’da bulunmuştur. Antik Mısır’da yaraların üzerine enfeksiyon kapmamaları için 

lapa hâlinde küflü ekmek sürerlermiş. 

 

İngiliz Dr. Alexander Fleming bakterileri yok etmek onlarca çalışma yapar ama hepsinde 

başarısız olur. 1928 yılında en son çalışmada da başarısız olunca kısa bir tatile çıkar. 

Tatil dönüşü laboratuvara geldiğinde içinde farklı türlerde bakterilerin bulunduğu petri 

kabını açık unuttuğunu fark eder. Açık unutulan kap küf mantarı ile dolmuştur. Bu kirlilik 

karşısında hepten canı sıkılır, etrafı temizlemeye karar verir. Tam bu küf mantarlı petri 

kabını temizleyeceği zaman, küf mantarının etrafında, besi yerinde jölemsi bir salgı ve 

bu salgı içinde ve etrafında hiçbir bakteri kolonisinin olmadığını gördü. Bakteriler 

ölmüştü. Besi yerinin küf mantarı olmayan kısmında ise bakteriler yine bolca üremişti. O 

zaman düşündü: Bakterileri küf mantarı öldürmüştü. 



 

Alexander Fleming bakterileri yok eden bu küf mantarına penicillium notatum, küf 

mantarların kenarlarında jöle kıvamındaki salgının ise adına penisilin ismini verir. Fleming 

çalışmalarını yoğunlaştırır fakat yine de penisilini küf mantarından ayırmayı (izole 

etmeyi) başaramaz ve penisilinin laboratuvar deneylerini 1934 yılında sonlandırır ve 

penisilinin hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini deklare eder ve makale yazar. 

Fleming’in çalışmalarını takip eden Avustralyalı Farmakolog ve Patolog Dr. Howard 

Walter Florey ve Alman asıllı İngiliz Biyokimyacı Dr. Ernst Boris Chain 1939 yılında 

penisilini laboratuvar ortamında saflaştırmayı başarırlar. 1940 yılında enfeksiyon 

kapmış farelerle yaptıkları deneyde penisilin ilacının fareleri iyileştirdiği sonucunu 

bulurlar. 1941 yılında ise ilaç ilk defa bir insan üzerinde kullanılır. Bahçesinde çiçekleri 

budarken vücuduna diken batan ve bu yüzden enfeksiyon kapan bir polis memuru, Florey 

ve Chain tarafından tedavi edilir ve hastada iyileşme gözlemlenir. Ancak yeteri kadar 

penisilin üretilemediği için hastalık yeniden nükseder ve polis memuru hayatını kaybeder. 



 

Penisilin üretiminin yaygınlaşması ancak 2. Dünya Savaşı yıllarında olmuştur. Florey ve 

Chain penisilin üretimini İngiltere’de güvenle yapamayacaklarına ve en güvenli olarak 

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılabileceklerine karar verirler. Eline gelen bu altın 

fırsatı çok iyi değerlendiren Amerika Birleşik Devletleri bu üretimi sadece 2. Dünya 

Savaşı’nda müttefik olduğu devletler ile paylaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini 

değiştiren en önemli etkenlerin başında da ABD’nin penisilin piyangosuna sahip olması ve 

tutumu gelmektedir. Fleming, Florey ve Chain’e, üçüne birlikte, penisilin ile ilgili yaptıkları 

önemli çalışmalar nedeniyle 1945 yılında Nobel tıp ödülü verilmiştir. 

 

 

 

 



Elimizden sabun gibi kayıp giden bilimi yeniden yakalamak ve onu hayırlı işlerde 

kullanabilmek, yine ümmetin kendisinin elindedir. Yapılması gerekenler ve yol haritası 

basittir. 

1. Yüce dinimiz iyi öğrenilmelidir. Kur’an-ı Kerim’i herkes Türkçe olarak okumalı, 

her satırını anlamalı, mümkünse ezberlemeli ve daha da önemlisi o yüce kitapta yazanları 

yaşantısına tatbik edebilmelidir. 

2. Pozitif bilimler; başta matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgi işlem-yazılım 

program bilimleri mutlaka iyice öğrenilmelidir. 

3. Pozitif bilime sahip olmazsak tıpta bize biyolojik silahla saldırabilecek olan 

düşmanlara karşı koyamayız, kimyasal silahlara karşı koyamayız, ileri fizik bilgisi ve 

yüksek matematik hesaplamalarını bilen nesiller yetiştiremezsek kafamıza atılmaya 

çalışılacak olan füzelere, bombalara karşı koyamayız, düşman yazılım programlarının bilgi 

işlem sistemlerimizi çökertmelerini durduramayız, kendi silahımızı, uçağımızı, tankımızı 

vs. yapamayız, kendi yerel tarımımızı canlandıramazsak düşmanlarımızın genetiği 

değiştirilmiş gıdalarını yemek zorunda kalırız, daha da kötüsü aç kalabiliriz. 

4. Eğer pozitif bilim bizde olmaz ise hiçbir kutsal değerimizi koruyamayacağımız 

gibi ümitlerini 1000 yıllık İslam sancağını liyakatle taşıyan ecdadımızın mazisi nedeniyle 

bize bağlamış olan mazlum milletleri de çaresiz bırakırız. 

5. Mesele büyük, düşman büyük ama Allah (CC) hepsinden de büyüktür. Biz yeter 

ki doğru yolda olalım. Gerisi gelecektir. 
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